Модел

Допунско 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 2. у вези са чланом 136. став 1. Закона о општем
управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), члана 27. став 4. и члана 28. став
4. 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 допунског решења, ако је то посебним законом прописано),
____________ инспектор _______________________________ (назив органа – инспекције),
_________________ (име и презиме), службена легитимација број ________, у поступку
редовног/ванредног инспекцијског надзора, који се води по службеној дужности, над
надзираним субјектом _________________________________________ (идентификациони
елементи субјекта), доноси
ДОПУНСКО РЕШЕЊЕ
1. Налаже се надзираном субјекту __________________ да, без одлагања/у року од
__________,____________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(опис налога за за отклањање незаконитости – неправилности предузимањем, обуставом
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или трпљењем неке радње).
2. 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 уређење конкретних питања, а којима није
одлучено претходним решењем, тј. о којима је пропуштено да се одлучи претходним
решењем.]
3. Дејство ове мере/ових мера почиње од дана пријема овог решења и траје све док
_____________________________________________________________________________.
4. Надзирани субјекат ће обавестити ________________ инспекцију о извршењу
овог
допунског
решења
и
доставити
доказе
о
томе
у
року
од
________________________________.
5. Овим решењем допуњава се решење број: ___________ од ___________. године.
Образложење
За овај инспекцијски надзор издат је Налог бр. ______ од ______. године, којим је
као предмет инспекцијског надзора утврђен ___________________________________
(прецизан и јасан опис предмета инспекцијског надзора из налога за инспекцијски надзор,
одакле се утврђује која све питања чине конкретну управну ствар, што укључује и она
питања управне ствари о којима се одлучује овим допунским решењем, а о којима није
одлучено у првобитно донетом решењу).
У поступку редовног/ванредног теренског и канцеларијског инспекцијског надзора
над надзираним субјектом, _____________ инспектор је утврдио да надзирани субјекат
није испунио обавезе прописане чл. ____ Закона о ___________, због чега је решењем
број: _____________ од ________________. године надзираном субјекту изрекао управне
мере
____________________________________________________________________
(навођење управних мера које су изречене у инспекцијском надзору), у складу са чланом __
став __ Закона о ________ и чланом __ став __ Закона о инспекцијском надзору.
Имајући у виду обележја и сложеност питања ________________________________
(опис питања), која, у складу са предметом инспекцијског надзора, чине ову управну
ствар, инспекција је, након доношења решења, на основу ________________________
(навођење извора сазнања – непосредно сазнање и информисање, по службеној дужности,
захтев странке, поднесак заинтересованог лица, обавештење од стране другог
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инспектора или друге инспекције или другог органа и др.) утврдила да решењем број:
_____________ од ________________. године није одлучено о свим питањима које чине
ову
управну
ствар.
Наиме,
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(образложење управне ствари – предмета инспекцијског надзора, питања која чине
управну ствар, њихових обележја, утврђеног чињеничног стања услед кога је дошло до
одлучивања по одређеним питањима претходним решењем и о пропуштању да се одлучи о
свим питањима у оквиру предмета инспекцијског надзора, односно на основу утврђеног
чињеничног стања).
[Напомена за део образложења који следи: У зависности од околности да ли је за
потребе доношења допунског решења било потребе за вођењем допунског инспекцијског
надзора ради утврђивања одлучних чињеница, у тексту решења бира се опција 1, ако није
било потребе за вођењем допунског инспекцијског надзора или опција 2, ако је допунски
надзор вршен.]
Опција 1:
Поступајући по службеној дужности/ по захтеву странке, ради доношења допунског
решења, инспекција је утврдила да су у досадашњем поступку инспекцијског надзора
утврђене све чињенице од значаја за поступање у овој управној ствари, због чега није било
потребно спровођење допунског инспекцијског надзора ради решавања о преосталим
питањима ове управне ствари.
Опција 2:
Из ових разлога, инспекција је, у складу са чланом 6. став 6. Закона о инспекцијском
надзору, по службеној дужности/по захтеву странке, спровела допунски инспекцијски
надзор, ради утврђивања чињеница које су од значаја за инспекцијски надзор, а које нису
утврђене у редовном/ванредном инспекцијском надзору, и доношења потпуне одлуке о
свим питањима која чине ову управну ствар.
У спроведеном поступку инспекцијског надзора / поступку допунског
инспекцијског надзора над надзираним субјектом (зависно од тога да ли је вођен допунски
инспекцијски
надзор,
потребно
је
изабрати
одговарајућу
формулацију),
__________________ инспектор је утврдио:
- ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________;
- ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________.
(опис чињеница које су утврђене у инспекцијском надзору / допунском инспекцијском
надзору и навођење доказа на основу којих су те чињенице утврђене)
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
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чл. 10. и 116. Закона о општем управном поступку и чланом 21. Закона о инспекцијском
надзору.
О спроведеним радњама у поступку допунског инспекцијског надзора и утврђеном
чињеничном стању сачињена је допуна записника (допунски записник) бр.
_____________________од _________. године (уноси се код опције 2).
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 ______________________________.
У складу са чланом 27. став 1. Закона о инспекцијском надзору, инспектор је, након
што је открио незаконитост – неправилност у пословању/поступању надзираног субјекта,
указао надзираном субјекту на ово, опоменуо га због тога и записнички му наложио да
предузме мере за отклањање незаконитости – неправилности, оставивши му примерен рок
за отклањање незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза у
трајању од ______, са обавезом да извести инспекцију о извршењу наложених мера у року
од ______. У контролном инспекцијском надзору, који је извршен у складу са чланом 6.
став 5. Закона о инспекцијском надзору, утврђено је да надзирани субјекат у остављеном
року није поступио по мери за отклањање незаконитости – неправилности, коју му је
инспектор наложио на допуну записника о инспекцијском надзору, о чему је сачињен
записник о контролном инспекцијском надзору.
Закон о инспекцијском надзору у члану 27. став 4. прописује да ако надзирани
субјекат у остављеном року не предузме мере које су му наложене, односно предложене, не
отклони незаконитост и штетне последице и не испуни прописане обавезе, инспектор
доноси решење којим изриче мере за отклањање незаконитости и штетних последица и
испуњавање прописаних обавеза. Исти закон у члану 28. став 4. прописује да инспектор
може изрећи и другу посебну меру наредбе, забране или заплене (нпр. мера повлачења или
опозивања производа, мере ограничења, мера уништавања предмета, мера уклањања
објекта и др.), кад је то одређено посебним законом.
Чланом __ став ___ тачка ___ у вези са чланом __ став __ Закона о
____________________________ прописано је да __________________________________
_____________________________________________________________________________
(навођење основа у посебном закону, којим је уређено изрицање управних мера за
отклањање незаконитости – неправилности и посебних мера наредбе од стране
инспектора и доношење решења у поступку инспекцијског надзора, односно доношење
делимичног решења, ако је то посебним законом прописано).
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Узимајући у обзир утврђене чињенице и питања ове управне ствари у погледу
којих је спроведен допунски инспекцијски надзор (уноси се код опције 2) и за која су
записнички наложене мере за отклањање незаконитости – неправилности, а по којима
надзирани субјекат није поступио, инспектор је утврдио да су се у погледу тих питања
стекли услови да се доносе допунско решење којим се изриче мера за отклањање
незаконитости и штетних последица и испуњавање прописаних обавеза и посебна мера
наредбе ___________________________ (опис ове управне мере).
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 2. Закона о општем управном поступку прописано је да кад
решењем није одлучено о свим питањима орган може, на захтев странке или по службеној
дужности, донети решење о питањима о којима није одлучено (допунско решење). Ставом
6. истог члана прописано је да се допунско решење, у погледу правних средстава и
извршења, сматра као самостално решење.
Сагласно утврђеном чињеничном стању и питањима која чине ову управну ствар,
инспектор је донео ово допунско решење, којим се допуњава решење број: ______________
од ___________. године, изричући мере из тач. 1. и 2. 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 4. и члана 28. став 4. Закона о инспекцијском
надзору и члана 10. став 2. и члана 139. став 2. Закона о општем управном поступку.
Дејство ове мере/ових мера почиње од дана пријема овог решења и траје све док
____________________________________________________________________________.
У складу са чланом 41. Закона о инспекцијском надзору, надзирани субјекат ће обавестити
________________ инспекцију о извршењу овог делимичног решења и доставити доказе о
томе у року од ________________________________.
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
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буџета Републике Србије бр. ______________________.
Доказ о уплаћеној републичкој административној такси
се прилаже уз жалбу.
____________ инспектор
_____________________
(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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