Модел

Привремено решење
- донето у поступку инспекцијског надзора -

Република Србија
МИНИСТАРСТВО ___________________________
____________________________________________
(инспекторат/ сектор инспекције)
_______________________
(управни округ)
Одељење/Одсек/Група ____________________
____________________
(седиште)
Број: ________________
Датум: ___________. године
____________________
(град/општина)

На основу члана члана 139. став 3. у вези са чланом 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), члана 27. став 5. и члана 28. став
2. у вези са чланом 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“,
број 36/15) и члана __ став ___ тачка ___ у вези са чланом __ став __ Закона о
____________________________ (навођење основа у посебном закону, којим је уређено
доношење решења, односно привременог решења, ако је то посебним законом прописано),
____________ инспектор _______________________________ (назив органа – инспекције),
_________________ (име и презиме), службена легитимација број ________, у поступку
ванредног/редовног инспекцијског надзора, који се води по службеној дужности, над
надзираним субјектом _________________________________________ (идентификациони
елементи субјекта), доноси
ПРИВРЕМЕНО РЕШЕЊЕ
1. Налаже се надзираном субјекту __________________ да, без одлагања/у року од
__________,___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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(опис налога за отклањање незаконитости – неправилности предузимањем, обуставом
или трпљењем неке радње).
2. Забрањује се надзираном субјекту ____________________________________ да
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(опис забране).
3. Наређује се надзираном субјекту __________________ да, без одлагања/у року од
__________,___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(опис наредбе за предузимањем, обуставом или трпљењем неке радње).
[Напомена за управне мере које се изричу: Надзираном субјекту може се изрећи
једна или више управних мера, зависно од околности конкретног случаја. Бира се она
мера, односно мере, које су подесне и сразмерне за привремено уређење спорних питања
или односа.]
4. Дејство ове мере/ових мера почиње од дана пријема овог привременог решења и
траје све до окончања поступка и доношења решења којим се окончава поступак и укида
привремено решење.
5. Надзирани субјекат ће обавестити ________________ инспекцију о извршењу
овог привременог решења и доставити доказе о томе у року од
________________________________.
6. Жалба изјављена на ово решење не одлаже његово извршење.
Образложење
У поступку ванредног/редовног теренског и канцеларијског инспекцијског надзора
над надзираним субјектом, __________________ инспектор је утврдио:
- ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________;
- ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________;
- ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________.
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(опис чињеница које су утврђене у инспекцијском надзору и познате у време доношења
привременог решења, и навођење доказа на основу којих су те чињенице утврђене, а који
постоје у време утврђивања чињеница и одлучивања)
Одлучне чињенице су утврђене на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа
посебно и свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступка, у складу са
чл. 10. и 116. Закона о општем управном поступку и чланом 21. Закона о инспекцијском
надзору.
О спроведеним радњама у поступку инспекцијског надзора и утврђеном
чињеничном стању сачињен је записник бр. _____________________од _________. године.
Закон о _________________________________ (посебан закон) у чл. ___ прописује
____________________________________________________________________________
(навођење захтева и обавеза прописаних посебним законом, које је надзирани субјекат
дужан да испуни и да их се придржава). Правилник о ______________________________
у чл. ____ прописује___________________________________________________________
(навођење захтева ближе уређених правилником који је донет на основу посебног закона,
које је надзирани субјекат дужан да испуни и да их се придржава, ако постоји такав
подзаконски пропис).
Полазећи од утврђеног чињеничног стања, _________________ инспектор је
утврдио да надзирани субјекат није испунио захтеве и обавезе прописане чл. ____ Закона
о ______________________ и чл. _____ Правилника о ______________________________.
Закон о инспекцијском надзору у члану 27. став 5. прописује да инспектор може
без одлагања донети решење којим изриче мере за отклањање незаконитости, без
претходног указивања на незаконитост и остављања рока за отклањање незаконитости и
штетних последица и испуњавање прописаних обавеза, ако то налаже неопходност
предузимања хитних мера ради спречавања или отклањања непосредне опасности по
живот или здравље људи, животну средину или биљни или животињски свет. Ставом 6.
овог члана предвиђено је да инспектор може истовремено изрећи више мера за отклањање
незаконитости. Исти закон у члану 28. став 2. прописује да је инспектор овлашћен да, без
остављања рока за отклањање незаконитости, изрекне меру забране обављања делатности
или вршења активности или заплене предмета или документације ако је неопходно да се,
сагласно делокругу инспекције, предузму хитне мере ради спречавања или отклањања
непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину веће вредности, права и
интересе запослених и радно ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или
животињски свет, јавне приходе веће вредности, несметан рад органа и организација,
комунални ред или безбедност.
Узимајући у обзир чињенице које су познате у време доношења овог решења,
утврђене на основу података и доказа који постоје у време утврђивања чињеница и
одлучивања, и друге околности конкретног случаја које указују на висок ризик од
настанка озбиљне штете, сагласно правилима о процени ризика, инспектор је утврдио да
постоји неопходност да се без одлагања изрекну управне мере за отклањање
незаконитости, забране и наредбе (одабрати у зависности од околности конкретног
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случаја и мера које се изричу), ради спречавања и отклањања непосредне опасности по
живот или здравље људи, у складу са цитираним члановима закона.
Чланом __ став ___ тачка ___ у вези са чланом __ став __ Закона о
____________________________ прописано је да __________________________________
_____________________________________________________________________________
(навођење основа у посебном закону, којим је уређено изрицање управних мера од стране
инспектора и доношење решења у поступку инспекцијског надзора, односно доношење
привременог решења, ако је то посебним законом прописано).
Чланом 37. став 1. Закона о инспекцијском надзору прописано је да решењем
инспектор одлучује о мерама управљеним према надзираном субјекту, а чланом 136. став
1. Закона о општем управном поступку да се решењем одлучује о праву, обавези или
правном интересу странке.
Чланом 139. став 3. Закона о општем управном поступку прописано је да ако
према околностима случаја треба да се пре окончања поступка привремено уреде спорна
питања или односи, доноси се решење које се заснива на чињеницама које су познате у
време доношења решења (привремено решење). Ст. 5. и 6. истог члана прописано је да
решењем којим се окончава поступак орган укида привремено решење, ако законом није
друкчије предвиђено и да се привремено решење, у погледу правних средстава и
извршења, сматра као самостално решење.
Сагласно утврђеном чињеничном стању, односно чињеницама које су познате у
време доношења овог решења, инспектор утврђује да према околностима овог случаја
треба да се пре окончања поступка привремено уреде спорна питања и односи, ради
заштите јавног интереса и отклањања опасности и штетних последица по
______________________ (сагласно делокругу инспекције, навести добра и интересе нпр: живот или здравље људи, животна средина, биљни или животињски свет, привреда
и др.), а до окончања поступка и доношења решења којим се окончава поступак. Овим су
се стекли услови за доношење овог привременог решења и изрицање мера из тач. 1, 2. и 3.
диспозитива овог решења (навести сагласно мерама које се изричу у конкретном случају).
Инспектор је одлучио да изрекне управне мере по овлашћењу слободне оцене из
члана __ Закона о _________, члана 27. став 5. и члана 28. став 2. Закона о инспекцијском
надзору и члана 10. став 2. и члана 139. став 3. Закона о општем управном поступку.
Чланом __ став ___ Закона о _____________ (посебан закон) прописано је да жалба
на решење инспектора не одлаже извршење решења. Чланом 39. став 4. Закона о
инспекцијском надзору прописано је да изузетно од одложног дејства жалбе прописаног
ставом 3. истог члана, жалба не одлаже извршење решења када је сагласно делокругу
инспекције неопходно предузимање хитних мера ради спречавања или отклањања
опасности по живот или здравље људи, имовину, права и интересе запослених и радно
ангажованих лица, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, јавне
приходе, несметан рад органа и организација, комунални ред или безбедност. Закон о
општем управном поступку у члану 155. став 2. прописује да се решење, изузетно,
извршава пре истека рока за жалбу, као и после подношења жалбе, ако би одлагање
извршења, поред осталог, теже угрозило јавни интерес.
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Сагласно наведеном законском основу, ____________ инспектор је оценио да је у
конкретном случају неопходно одредити да жалба против овог привременог решења не
одлаже његово извршење, будући да је неопходно предузети хитне мере ради спречавања
или отклањања опасности по заштићена добра и права, односно јавни интерес.
______________________________________________________________________________
(навести и друге, посебне разлоге да жалба не одлаже решење извршења, када постоје).
Дејство ове мере/ових мера почиње од дана пријема овог привременог решења и
траје све до окончања поступка и доношења решења којим се окончава поступак и укида
привремено решење. У складу са чланом 41. став 1. Закона о инспекцијском надзору,
надзирани субјекат ће обавестити ________________ инспекцију о извршењу овог
привременог
решења
и
доставити
доказе
о
томе
у
року
од
________________________________.
У зависности од резултата поступка инспекцијског надзора и чињеница које могу
бити утврђене у даљем току поступка, _____________ инспекција може решењем о
окончању поступка инспекцијског надзора укинути ово привремено решење и на основу
целокупно утврђеног чињеничног стања решити управну ствар, при чему ће посебно
ценити утицај изведених доказа на чињенично стање које је било основ за доношење овог
привременог решења.
Из наведених разлога, одлучено је као у диспозитиву овог решења.
Упутство о правном средству: Против овог решења
дозвољено
је
изјавити
жалбу
министру
____________________ у року од ______ дана од дана
достављања овог решења. Жалба се предаје
________________________________________________
(навођење организационе јединице у којој је распоређен
инспектор) у ____ примерка. Жалба се може изјавити и
усмено на записник. Жалба се таксира републичком
административном таксом у износу од __________
динара, сагласно Тарифном броју ___ Закона о
републичким административним таксама („Службени
гласник РС“, бр. 43/03 ... 113/17) и уплаћује се на рачун
буџета Републике Србије бр. ______________________.
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси
се прилаже уз жалбу. Жалба изјављена на ово решење
не одлаже његово извршење, у складу са чланом ___.
став ___. Закона о ___________ (посебан закон), чланом
39. став 4. Закона о инспекцијском надзору и чланом
155. став 2. Закона о општем управном поступку.
____________ инспектор
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_____________________
(потпис)
Прилози:
- __________________
Достављено:
- надзираном субјекту
- у списе предмета
- архиви
- __________ (други надлежни или заинтересовани орган, организација или субјекат, у
складу са законом)
(Напомена: Према члану 152. став 1. Закона о општем управном поступку, орган је
дужан да лице коме је одбијен захтев за признавање својства странке обавести о
решењу које је донео.)
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