
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БЛАЦЕ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
Одељење за инспекцијске послове  
Грађевинска инспекција 
Број: III-03-354-______/20__ 
Дана: _________20__. године 
БЛАЦЕ 

ЗАПИСНИК О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ 
 
Састављен дана ___________године у_____часова у_______________у ул.______________________________бр.___ 
у предмету вршења: □редовног  □ванредног  □мешовитог  □контролног  □допунског  □теренског  □канцеларијског 
надзора у погледу:___________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                (опис предмета инспекцијског надзора) 
___________________________________________________________________________________________________                                              

Разлог за __________________инспекцијски надзор_______________________________________________________ 
                            (врста надзора) 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Инспекцијски надзор извршио/ ли инспектори: 

1. Име и презиме ______________________________________ број сл. легитимације ______ 
2. Име и презиме ______________________________________ број сл. легитимације ______ 

Инспекцијски надзор извршен као:        □ самосталан      □ заједнички 
Инспекција која је управљала заједничким надзором:______________________________________________________ 
Инспекција које су учествовале у заједничком надзору:____________________________________________________ 
Разлози за заједнички надзор: __________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 
Инспекцијски надзор извршен код надзираног субјекта који је:    □ правно лице    □ предузетник    □ физичко лице      
□ регистрован субјекат      □ нерегистрован субјекат     □ субјекат са јавним овлашћењима     □ организациони облик 
за који не постоји обавеза регистрације    □ непознат субјекат   
 
Пословно име и назив/ име и презиме ___________________________________________________________________ 
ПИБ___________ Матични број____________ Заступник/одговорно лице_____________________________________ 
Функција _______________ ЈМБГ/ Бр.личне карте/ Бр.пасоша:________________________ Контакт_______________ 
Пословна јединица____________________Седиште (Адреса)________________________________________________ 
 
Код надзираног субјекта је у току припреме плана инспекцијског надзора процењен_____________________ризик 
Код надзираног субјекта је пре инспекцијског надзора процењен______________________________ ризик 
Код надзираног субјекта је у току инспекцијског надзора процењен____________________________ ризик 
                                                                                                                                                   (низак, средњи, висок, критичан) 
Након што је присутном/им предочен налог за инспекцијски надзор чиме су упознати са предметог истог врши се 
инспекцијски надзор, предузимају радње и констатује следеће:______________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________ 
 



 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Опис откривених незаконитости:_____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Констатација законитог поступања:___________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Мере за отклањање незаконитости: Налаже се / Предлаже се надзираном субјекту:___________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Правни основ: _____________________________________________________________________________________ 
Рок за поступање по мери:________________________________ Рок тече од: _______________________________ 
Други подаци и наводи од значаја за инспекцијски надзор: _______________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Изјава надзираног субјекта (присутно лице) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу:_____________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

Записник прочитан и надзирани субјекат (присутно лице) на њега примедби  нема - има: _____________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Надзирани субјекат има право да у писаном облику стави примдбе на записник о инспекцијском надзору у 
року од 5 (пет) радних дана од дана пријема записника. 
 
Инспекцијски надзор је извршен у присуству: __________________________________________________________ 
започет дана ____________године у_______ часова, а завршен дана ____________године у_______ часова. 
 
Инспекцијски надзор је покренут:     □ по службеној дужности      □ по представци/ пријави       □ поводом захтева 
надзираног субјекта/ другог лица којем је посебним законом признато својство странке у поступку 
 
Записник је сачињен у 3 истоветна примерка од којих се__доставља надзираном субјекту,__за потребе инспекције 
 
Налог за инспекцијски надзор:   □ ДА    □ НЕ __________________________________________________________ 
Допунски  налог:    □ ДА    □ НЕ _____________________________________________________________________  
Засебни  налог:       □ ДА    □ НЕ _____________________________________________________________________  
 
Надзирани субјекат је обавештен о инспекцијском надзору:   □ ДА   □ НЕ __________________________________ 
Прилози: _________________________________________________________________________________________ 
 
      Надзирани субјекат / присутно лице:                                                               Грађевински инспектор: 

________________________________________                    _____________________________________ 

________________________________________ се пре закључења записника удаљио / одбио да потпише записник 
 


