
  
 

На основу члана 35. став 7. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, број 
36/15) и члана 72.Пословника о раду Градског већа Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 
1/2013, 95/2016, 98/2016 и 124/2016), 

Градско веће Града Ниша, на седници одржаној  06.12.2016.доноси 
 
 
 

ПРАВИЛНИК 
 

О ОПШТЕМ ОБРАСЦУ ЗАПИСНИКА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ИЗ ИЗВОРНЕ НАДЛЕЖНОСТИ 
ГРАДА НИША 

 
Члан 1. 

 
Овим правилником прописује се општи образац записника о инспекцијском надзору из 

изворне надлежности Града Ниша.  
Члан 2. 

 
Општи образац записника о инспекцијском надзору даје форму за уједначавање вршења 

инспекцијског надзора из изворне надлежности Града Ниша, која се прилагођава одговарајућој 
врсти и облику инспекцијског надзора, појединачним областима, посебним прописима и поступцима 
и конкретним околностима инспекцијског надзора.  

Општи образац записника о инспекцијском надзору из изворне надлежности Града Ниша 
одштампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.  
 

Члан 3. 
 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града 
Ниша”. 
 

Број:  1841-5 /2016-03 
У Нишу, 06.12.2016. године 

 
 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НИША 
 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 
ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА 

 
 

Проф. др Милош Банђур 
 
 
 

 
 



 
 
 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ГРАД НИШ 
________________________________ 
Број_______________________/20__ 
Датум: ____________ 
 
 

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 

 
Састављен дана______  _____године у ______часова у _____________________________у предмету вршења  

□редовног                   □ванредног                □контролног            □допунског 

□теренског                   □канцеларијског                              □канцеларијског и теренског 
 
инспекцијског надзора у погледу: 
___________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________ 

(опис предмета инспекцијског надзора) 
 

Разлог за  ______________ инспекцијски надзор_________________________________________________________ 
                  (врста надзора) 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Инспекцијски надзор извршио/ли инспектор/и: 
1.Име и презиме ________________________________________број сл. легитимације________________________ 
  Замењен са:   __________________________________________број сл. легитимације_________________________  
 
2.Име и презиме________________________________________ број сл. легитимације________________________  
   Замењен са:    _________________________________________број сл. легитимације_________________________ 

Инспекцијски надзор извршен као : □самосталан □заједнички 
Инспекција која је управљала заједничким надзором:____________________________________________________ 
Инспекције које су учествовале у заједничком надзору:__________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
Разлози за заједнички надзор:________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Инспекцијски надзор извршен код надзираног субјекта који је : 

□регистрован субјект       □нерегистрован субјект       □правно лице   □предузетник        □физичко лице  

□ организациони облик за који               □субјекат са јавним овлашћењима                 □непознат субјекат 
      не постоји обавеза регистрације 
 
Пословно име и назив/име и презиме_________________________________________________________________ 
ПИБ______________________________________________________________________________________________ 
Матични број______________________________________________________________________________________ 
Заступник/одговорно лице___________________________________________________________________________ 



Функција_________________________________________________________________________________________ 
ЈМБГ/Лични број/број пасоша________________________________________________________________________ 
Пословна јединица_________________________________________________________________________________ 
Седиште (Адреса)___________________________________________________________________________ 
Контакт___________________________________________________________________________________________ 
 
Код надзираног субјекта је у току припреме плана инспекцијског надзора процењен           _______________ ризик 
Код надзираног субјекта пре инспекцијског надзора процењен                       ____________________________ризик 
Код надзираног субјекта у току инспекцијског надзора процењен                  ____________________________ризик 

                                                                                                                     (низак, средњи, висок, критичан) 
 
Након што је присутном/им предочен налог за инспекцијски надзор чиме су упознати са предметом истог врши се 
инспекцијски надзор и предузимају радње________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________ 
 
 и констатује се следеће :________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Опис откивених незаконитости: ____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Констатација законитог поступања: _____________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
 
Мере за отклањање незаконитости: Налаже се / Предлаже се надзираном субјекту___________________________ 
да_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
Правни основ:_____________________________________________________________________________________ 
Рок за поступање по мери:___________________________________________________________________________ 
Рок тече од:_______________________________________________________________________________________  
Сразмерност  мере:_________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________ 
 
Други подаци и наводи од значаја за инспекцијски надзор: _____________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ 



 
Записник  прочитан и надзирани субјект (присутно лице) на њега примедби  нема  - има:______________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 
 
Инспекцијски надзор је извршен у присуству________________________________ започет дана_________, године 
у_____часова, а завршен дана _______године у ____часова. 
 
Записник је сачињен у______истоветних примерака ,од којих се_____доставља надзираном субјекту , а ____за 
потребе инспекције. 

Инспекцијски надзор је покренут :     □по службеној дужности 
1. По плану инспекцијског надзора 
2. По представци 

□Поводом захтева надзираног субјекта за вршење инспекцијског надзора. 

□Поводом захтева другог лица коме је посебним законом признато својство странке у поступку. 
 
Налог за инспекцијски надзор                                   Допунски налог                             Засебни налог 

□ДА                                   □НЕ                                  □ДА         □НЕ                           □ДА        □НЕ             
Надзирани субјект обавештен о инспекцијском надзору: 

□ДА __________________________                            □НЕ________________________ 
 

Прилози: ______________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 
  
 
__________________________________________                       ____________________________________________ 
    (потпис надзирани субјект/ присутно лице)                                                              инспектор 
 
______________________________________ се пре закључења записника удаљио /одбио да потпише записник 
(надзирани субјект /присутно лице  које се удаљило/одбио да потпише записник) 
 
Из следећих разлога________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
О б р а з л о ж е њ е 

 
Чланом 35. став 7. Закона о инспекцијском надзору ('Службени гласник РС'', бр.36/2015) 

прописано је да  општи образац записника о инспекцијском надзору за инспекцијски надзор из изворне 
надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе прописује надлежни орган 
аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе. 

Инспектор сачињава записник о инспекцијском надзору. 
У записник се уносе: подаци из налога за инспекцијски надзор ако је издат; време и место 

инспекцијског надзора, а нарочито навођење основа и образложење разлога који су условили да се 
инспекцијски надзор врши ван радног времена надзираног субјекта у смислу члана 19. став 2. овог 
закона; опис предузетих радњи и попис преузетих докумената; подаци о броју узетих узорака и 
предлозима које у вези са узимањем узорака даје овлашћено лице надзираног субјекта; изјаве које су 
дате; опис других изведених доказа; захтеви за изузеће који су поднети; утврђено чињенично стање; 
констатација законитог пословања и поступања надзираног субјекта; опис откривених незаконитости, са 
навођењем доказа на основу којег је одређена чињеница утврђена и правног основа  за  утврђивање  
незаконитости;  мере  које  се  изричу  са  навођењем правног  основа  на  коме  су  засноване  и  роком  
за  поступање  по  њима; одговарајућа  образложења;  обавеза  надзираног  субјекта  да  обавештава 
инспектора  о  поступању  по  мерама  и  рок  за  то  обавештавање;  подаци  о поднетим кривичним 
пријавама, пријавама за привредни преступ и захтевима за  покретање  прекршајног  поступка,  ако  су  
поднете,  односно  издатим прекршајним налозима, ако су издати, односно, у складу са чланом 42. став 
3. овог  закона,  неподношење  захтева  за  покретање  прекршајног  поступка, односно неиздавање 
прекршајног налога; подаци о другим мерама и радњама на које је инспектор овлашћен, ако су 
предузете; рок за давање примедаба на записник; навођење да је записник са или без примедаба 
прочитан лицу које присуствује надзору;други подаци и наводи од значаја за инспекцијски 
надзор.Контролна листа и анализа одговарајуће стручне институције, односно акредитованог тела чине 
саставни део записника.Овлашћено лице надзираног субјекта може да одбије да потпише или прими  
записник, што  инспектор констатује у писаном  облику  и у  записнику наводи разлоге због којих су 
потписивање или пријем записника одбијени.Записник се доставља надзираном субјекту у року од осам 
радних дана од завршетка инспекцијског надзора. 

Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града 
Ниша је на седници одржаној дана 26.10.2016.године, усвојила предлог општег обрасца  Записника о 
инспекцијском надзору из изворне надлежности јединице локалне самоуправе. 
 

На основу наведеног, Градско веће Града Ниша доноси Правилник о општем обрасцу записника о 
инспекцијском надзору из изворне надлежности Града Ниша. 
 
 
 

НАЧЕЛНИК 
                                                                                                                        УПРАВЕ ЗА ИМОВИНУ И  
                                                                                                                      ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 
                                                                                                                      _____________________ 
                                                                                                                  Љубиша Јанић, дипл.правник 
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