МОДЕЛ
Изјава о усаглашености посебног закона којим се у одређеној области уређује
инспекцијски надзор са одредбама Закона о инспекцијском надзору
(„Службени гласник РС“, број 36/15)
1. Министарство ____________________________________________
2. Назив посебног закона:
3. Садржина, односно потребан обим усаглашавања посебног закона са Законом о
инспекцијском надзору:

4. Разлози због којих усаглашавање посебног закона са Законом о инспекцијском надзору у
целини или делимично није потребно:

5. Уз ову изјаву, доставља се и табела усаглашености.
6. Учешће консултаната у припреми изјаве и табеле о усаглашености и њихово мишљење о
усаглашености:

Потпис и печат

Напомене: Садржина, односно потребан обим усаглашавања и разлози због којих
усаглашавање није потребно из тач. 3. и 4. ове изјаве могу се навести у овој изјави или у за то
предвиђеним пољима у табели о усаглашености. Садржина, односно обим потребног
усаглашавања могу се унети у виду радног текста одредаба или описно.

МОДЕЛ
Табела усаглашености посебног закона којим се у одређеној области уређује инспекцијски надзор
са одредбама Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС“, број 36/15)
Министарство _______________________________________________________________
Назив посебног закона: ________________________________________________________
Члан
посебног
закона

Усаглашеност
овог члана са
Законом о
инспекцијском
надзору

Навођење
одредаба овог
члана које су
делимично
усаглашене или
неусаглашене

Да ли је потребно
усаглашавање
ових одредаба са
Законом о
инспекцијском
надзору?

Ако је усаглашавање одредаба Ако усаглашавање одредаба овог
овог члана потребно - у којој
члана у целини или делимично
садржини, односно обиму је
није потребно - навести разлоге
то потребно?

Напомене:
1) У поље „Члан посебног закона“ уноси се само број члана. Није потребно уношење одредаба посебног закона. Унос је
потребан за сваки члан у коме се уређује инспекцијски надзор у одређеној области.
2) У поље „Усаглашеност овог члана са Законом о инспекцијском надзору“ уноси се једна од следећих опција: „потпуно
усаглашен“, „делимично усаглашен“ или „неусаглашен“.
3) У пољу „Навођење одредаба овог члана које су делимично усаглашене или неусаглашене“, ук олико је цео члан посебног
закона неусаглашен, није потребно уношење одредаба (садржине) тог члана, него је довољно навести број члана. Када
се одредбе наводе, потребно је навести и став у оквиру члана коме припадају.
4) У пољу „Да ли је потребно усаглашавање ових одредаба са Законом о инспекцијском надзору?“ на питање се одговара са
„да“ или „не“.
5) У пољу „Ако је усаглашавање одредаба овог члана потребно - у којој садржини, односно обиму је то потребно?“ на питање
се одговара уношењем радног текста одредаба или описно. Садржина, односно обим потребног усаглашавања може се
навести, односно објаснити у изјави о усаглашености или у овој табели.
6) У пољу „Ако усаглашавање одредаба овог члана у целини или делимично није потребно - навести разлоге“ разлози могу се
навести, односно објаснити у изјави о усаглашености или у овој табели.

Прилог
Предмет: Извод из Закона о инспекцијском надзору
Усаглашавање посебних закона
Члан 69.
Надлежна министарства доставиће Координационој комисији изјаве о усаглашености
посебних закона којима се у одређеним областима уређује инспекцијски надзор са одредбама
овог закона, у року од 12 месеци од дана ступања на снагу овог закона.
Уз изјаве о усаглашености, надлежна министарства достављају и табеле
усаглашености.
Координациона комисија, на основу изјава о усаглашености и табела усаглашености, у
року од 18 месеци од дана ступања на снагу овог закона, утврдиће предлог акта који садржи
потребан обим усаглашавања посебних закона и доставити овај предлог Влади ради
разматрања и одлучивања.
Након што Влада утврди потребан обим усаглашавања посебних закона, одредбе
посебних закона усагласиће се са одредбама овог закона у року од наредних шест месеци.
Предмет усаглашавања неће бити одредбе посебних закона којима се уређује
инспекцијски надзор и службена контрола који произлазе из потврђених међународних
уговора или усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске
уније, а које су усклађене са потврђеним међународним уговорима и правним тековинама
Европске уније.
Предмет усаглашавања неће бити одредбе посебних закона којима се уређује
инспекцијски надзор и службена контрола који не произлазе из потврђених међународних
уговора или усклађивања законодавства Републике Србије са правним тековинама Европске
уније, а које уређују поједина питања у областима инспекцијског надзора и службене
контроле, за која Влада утврди да је неопходно да тим посебним законима буду уређена
друкчије.
Координациона комисија утврдиће моделе изјаве о усаглашености и табеле о
усаглашености и објавити их на својој интернет страници најкасније у року од два месеца од
дана оснивања.

