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Смернице о правима и обавезама привредних
субјеката у инцспекцијском надзору,
сачињене су на основу важећег
законодавства 20. марта 2019. године.
Наши консултанти ће саветовати Вашу
институцију/предузеће на најбољи могући
начин, на основу својих знања и према
међународно прихваћеним стандардима и
најбољој пракси. Ипак одговорност за
прихватање ових савета и њихово коришћење
у пословању је на самој институцији
/предузећу. Стварне пословне одлуке може
донети само руководство институције
/предузећа и спровести их на сопствену
одговорност.

СВРХА И ЗНАЧАЈ
Разумевање права и обавеза у инспекцијском надзору
је нарочито значајно за пословање у складу са законом
и владавину права.
Од посебне важности је за микро, мале и средње
привредне субјекте (најбројнија скупина привредних
субјеката, која истовремено има и мање или далеко мање
административне и правничке капацитете од великих
привредних субјеката да се бави законским питањима;
окосница развоја, запошљавања и иновација).
Превентивно-саветодавна улога је једна од основних и
све значајнијих функција инспекција.

ЗАКОНСКИ ОКВИР
üПосебни закони
üЗакон о инспекцијском надзору
üЗакон о општем управном поступку
üЗакон о државној управи
üЗакон о локалној самоуправи
üЗакон о Заштитнику грађана
üЗакон о заштити података о личности
üЗакон о заштити пословне тајне
üЗакон о прекршајима
üЗакон о електронском документу, електронској
идентификацији и услугама од поверења у електронском
пословању
üЗакон о управним споровима
üЗакон о електронској управи
üЗакон о привредним друштвима

Права привредних субјеката
Привредни субјекат има право да:
- буде упознат са правима и обавезама у инспекцијском
надзору;
- зна у који степен ризика је његова делатност разврстана
и да ли је планиран надзор;
- буде упознат са садржајем контролних листа и сам провери законитост свог пословања помоћу контролне листе;
- тражи од инспекције савет и саветодавну посету;
- затражи акт (мишљење) о примени прописа и поступи у
складу с њим;
- тражи да инспекција потврди законитост његовог
пословања;
- буде обавештен о предстојећем надзору;
- зна шта је предмет надзора и које му је планирано
трајање;
- му инспектор на почетку надзора предочи службену
легитимацију и достави налог за инспекцијски надзор;
- његово пословање буде проверено у границама налога
за инспекцијски надзор;
- инспектор према њему поступа етички исправно, учтиво
и професионално;
- учествује у извођењу доказа, да податке инспектору
достави у облику у којем их поседује и чува и упозори
инспектора да су неке од информације које му даје
поверљиви, односно пословна тајна;
- ускрати давање података које је инспекција дужна да
прибави по службеној дужности;
- да пристанак на увиђај инспекције у његовом стану, или
га одбије (осим када се увиђај врши уз писану одлуку суда);
- буде упознат са актима донетим у поступку инспекцијског
надзора и на образложену одлуку, и да, уколико их има,
стави примедбе на записник и поднесе жалбу на решење
инспектора;
- тражи окончање поступка ако инспектор није донео
решење у предвиђеном року;
- укаже на незаконитости у поступку, захтева да се оне
отклоне и тражи накнаду штете настале незаконитим
надзором;

- укаже на неједнаку инспекцијску праксу, јер има једнака
права и обавезе и право на једнак третман као и други
субјекти;
- поднесе притужбу на рад службеног лица инспекције,
обрати се унутрашњој контроли инспекције, поднесе
представку Управној инспекцији и притужбу Заштитнику
грађана;
- поднесе тужбу Управном суду;
- закључи са инспекцијом споразум о признању прекршаја
када га је починио.

Обавезе привредних субјеката
Привредни субјекат дужан је да:
- послује законито, безбедно и одговорно;
- поштује интегритет и службено својство инспектора;
- прими налог за инспекцијски надзор и буде присутан
надзору;
- савесно, поштено и одговорно учествује у поступку
инспекцијског надзора;
- омогући инспектору да несметано врши надзор и
обезбеди му потпуне и тачне податке, документе и радни
простор;
- поступи по препорукама инспектора које је добио у
службеној саветодавној посети;
- поступи по мери коју му је инспектор изрекао, отклони
незаконитости и штетне последице и обавести инспектора
о томе.
- сврсисходно је да привредни субјекат обавести
инспектора о сазнањима о пословању нерегистрованих
субјеката и субјеката у зони сиве економије.

Ток поступања по притужби на рад службеног лица инспекције
Лице сматра да му је повређено право од стране службеног лица - инспекције

Право је заштићено правним средством
у поступку инспекцијског надзора управном поступку

Примедбе на записник

Жалба на решење

Тужба - управни спор

Право није заштићено правним средством у поступку
инспекцијског надзора - управном поступку (повреда етичког
кодекса, повреда принципа добре управе)

Притужба на рад службеног лица инспекције:
1. руководиоца инспекције;
2. инспектора;
3. службеника овлашћеног завршење инспекцијског надзора.

Разматрање притужбе:
непосредни руководилац / орган надзора над радом.

Одговор на притужбу (15 дана од подношења)
Да ли је подносилац притужбе задовољан одговором?
не

да

Притужба на одговор
Руководилац инспекције / орган надзора над радом
(двостепеност у поступању)
Одговор на притужбу (15 дана од подношења)
Да ли је подносилац притужбе задовољан одговором?
да

не

Представка унутрашњој
контроли инспекције

Напомена: Ако је руководилац
инспекције / орган надзора над
радом инспекције иницирао
поступак унутрашње контроле,
он се не би поново спроводио на
иницијативу притужиоца.

Да ли је подносилац задовољан исходом поступања
унутрашње контроле унспекције?
не

да

Притужба Заштитнику грађана
Поступање Заштитника грађана по притужби
Притужба је основана - постоје недостаци
у раду инспекције / органа управе
Препорука Заштитника грађана

Притужба је неоснована

