ЗАКОН
о државној управи
„Службени гласник РС“, бр. 20 од 10. априла 1992, 6 од 22. јануара 1993 - УСРС,
48 од 1. јула 1993, 53 од 16. јула 1993 - др. закон, 67 од 30. августа 1993 - др. закон, 48 од
20. јула 1994 - др. закон, 49 од 11. новембра 1999 - др. закон, 79 од 16. септембра 2005 - др.
закон, 101 од 21. новембра 2005 - др. закон, 87 од 21. новембра 2011 - др. закон
НАПОМЕНА :
Даном ступања на снагу Закона о државној управи ("Службени гласник РС", бр.
79/2005), односно 24. септембра 2005. године, овај закон је престао да важи, изузев
одредаба чл. 22-37. и члана 92. (види члан 93. Закона – 79/2005-3)
Даном ступања на снагу Закона о Управној инспекцији ("Службени гласник РС", број
87/2011), односно 29. новембра 2011. године, престале су да важе одредбе чл. 34-37 (види
члан 44. Закона - 87/2011-6).

Чл. 1-21.
Престали су да важе (види члан. 93. Закона – 79/2005-3)

3. Посебне одредбе о инспекцијском надзору
Члан 22.
Инспекцијски надзор врше министарства преко инспектора, односно других
овлашћених лица у складу са законом (у даљем тексту: инспектор).
Инспектор обавља непосредно инспекцијске послове.
Поједини послови инспекцијског надзора законом могу се поверити органима
општина, града Београда, градова и аутономних покрајина.
Члан 23.
Инспектор има право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора:
1) прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију;

2) саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;
3) прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, предмете и робу;
4) узима узорке робе и других предмета ради анализе, експертизе и сл.;
5) наређује мерења која обавља друга стручна организација кад предузеће или друга
организација сама или преко одређене стручне организације врши мерења у
одговарајућим областима, а резултати мерења пружају основ за то;
6) предузима друге мере и радње за које је овлашћен законом односно уредбом.
Под пословном просторијом у смислу става 1. тачка 3) овог члана, сматра се свака
просторија у којој се обавља пословна делатност.
Члан 24.
Инспектори су самостални у раду у границама овлашћења утврђених законом и
другим прописима и за свој рад су лично одговорни.
Инспектор обавештава министра о појавама битнијег нарушавања самосталности и
незаконитог утицаја на његов рад.
Инспектор је посебно одговоран:
1) ако у вршењу надзора не предузме, предложи или не одреди меру за коју је
овлашћен,
2) ако не предложи или не покрене поступак пред надлежним органом због утврђене
незаконитости, односно неправилности,
3) ако прекорачи границе овлашћења.
Члан 25.
О сваком извршеном инспекцијском прегледу и радњама инспектор саставља
записник, који садржи налаз стања и предложене, односно наложене мере.
Записник се обавезно доставља предузећу, односно установи и другој организацији
односно грађанину над чијим је пословањем, односно поступањем, извршен увид.
Предузеће, установа и друга организација, односно грађанин из става 2. овог члана
обавештавају инспектора о предузетим мерама наложеним у записнику.
Члан 26.
Инспектор у границама овлашћења може:
1) наложити решењем извршење мера и радњи уз одређивање за то потребног рока;
2) изрећи мандатну казну;

3) поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело или привредни
преступ и поднети захтев за покретање прекршајног поступка;
4) издати привремена наређења, односно забране у складу са законом;
5) донети мере обезбеђења у случају опасности за живот и здравље људи или за друге
јавне интересе;
6) обавестити други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај
орган надлежан;
7) покренути иницијативу код овлашћеног органа за обустављање од извршења,
односно за поништавање или укидање прописа или другог општег акта органа, или
организације која врши послове државне управе, односно за обустављање од извршења
општег акта предузећа, установе и друге организације ако нису у складу са Уставом и
законом;
8) предузимати друге мере и радње за које је законом и другим прописом овлашћен.
Члан 27.
Инспектор у вршењу послова надзора сарађује са другим инспекторима, правосудним
органима, прекршајним органима и другим заинтересованим органима и организацијама.
Инспектор је дужан да предузима и предлаже потребне превентивне мере и акције у
циљу спречавања повреде закона и других прописа.
Члан 28.
Кад је вршење појединих инспекцијских послова поверено органима општине, града
Београда, градова и аутономних покрајина, инспектор има у односу на те органе право и
дужност да:
1) издаје обавезне инструкције за извршавање закона и других прописа и за вршење
послова, као и да контролише њихово извршавање;
2) остварује непосредан надзор над њиховим радом;
3) врши непосредан инспекцијски надзор у свим пословима и са свим овлашћењима
ако их органи из става 1. овог члана не врше;
4) одузме овлашћење поједином инспектору и предложи утврђивање одговорности у
органу општине, града Београда, градова и аутономних покрајина, који послове не обавља
благовремено, стручно, законито и савесно;
5) организује заједничке акције са инспекторима у органима општина, града Београда,
градова и аутономних покрајина, увек кад то потребе захтевају;
6) тражи извештаје, податке и обавештења о вршењу поверених послова
инспекцијског надзора.

Члан 29.
Инспектор може о свом доласку ради вршења надзора у органу, предузећу, установи
и организацији обавестити функционера који руководи тим органом, односно одговорно
лице у предузећу или организацији.
Органи, предузећа, установе и друге организације односно грађани дужни су да
инспектору омогуће несметано вршење послова, ставе на увид потребна документа и
предмете и пруже другу тражену помоћ.
Инспектор је дужан да узме у поступак пријаве грађана, предузећа и других
организација у вези са пословима из њихове надлежности и да о резултатима поступка
обавести подносиоца пријаве.
Члан 30.
Ако инспектор оцени да је повредом прописа учињено кривично дело, привредни
преступ, прекршај или повреда радне дужности над чијом применом врши надзор, дужан
је да без одлагања поднесе пријаву за учињено кривично дело или привредни преступ,
захтев за покретање прекршајног поступка и захтев за утврђивање одговорности због
повреде радне дужности.
Орган или организација, којој је поднет захтев за покретање прекршајног поступка,
односно захтев за покретање поступка за утврђивање одговорности због повреде радне
дужности, дужан је да о исходу поступка обавести инспектора.
Члан 31.
Ако у вршењу инспекцијског надзора дође до сазнања да општи акт органа или
организације није у сагласности са законом или другим прописом, инспектор ће указати
на то органу, или организацији који је тај акт донео и предложити да се утврђене
незаконитости, односно неправилности, отклоне најдуже у року од 60 дана.
Ако орган или организација не поступи по предлогу из става 1. овог члана, инспектор
обавештава о томе орган надлежан за предузимање мера против аката који нису у складу
са Уставом, законом и другим прописима.
Члан 32.
Инспектор је дужан да чува, као службену тајну, податке до којих дође приликом
вршења надзора или које му органи, организације и грађани доставе у вршењу надзора.
Члан 33.

Инспекцијске послове може обављати лице које има високу стручну спрему
одговарајућег смера, положен стручни испит за рад у органима управе и најмање три
године радног искуства. Изузетно, законом се може одредити да поједине мање сложене
послове инспекцијског надзора обављају инспектори који имају вишу стручну спрему.
Инспектор мора имати легитимацију приликом вршења надзора, којом доказује
својство инспектора.
Образац легитимације и начин издавања прописује министар надлежан за послове
управе.

Чл. 34-37.
Престали су да важе (види члан 44. Закона - 87/2011-6)
Чл. 38-91.
Престали су да важе (види члан. 93. Закона – 79/2005-3)
Глава дванаеста
1. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 92.
Новчаном казном од 20.000 до 400.000 динара* казниће се за прекршај предузеће,
установа или друго правно лице ако инспектору онемогући несметано вршење послова,
ако не стави на увид потребна документа и предмете и не пружи другу тражену помоћ
(члан 29. став 2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 до 250.000
динара* лице које самостално обавља делатност (члан 29. став 2).
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 1.000 до 25.000
динара*, одговорно лице у предузећу, установи или другом правном лицу (члан 29. став
2).
*Службени гласник РС, број 101/2005
Чл. 93-102.

Престали су да важе (види члан. 93. Закона – 79/2005-3)

