Република Србија
Oпштина Горњи Милановац
Општинска управа
Одељење за инспекцијске послове
Број:
Датум
Горњи Милановац
На основу члана ___________________________________(навођење посебног
законског основа) и члана 16. став 1. и 2. Закона о инспекцијском надзору („Службени
гласник РС“, бр. 36/15), начелник Одељења за инспекцијске послове издаје
НАЛОГ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР
НАЛАЖЕ СЕ_____________________(име и презиме)___________________
инспектору општине Горњи Милановац , службена легитимација број____________
да у складу са чланом ___________________________________(навођење посебног
законског основа) у вези са чланом 2. Закона о инспекцијском надзору изврши
редован/ванредан теренски и кaнцеларијски инспекцијски надзор код надзираног
субјекта:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(име и седиште правног лица или предузетника; име и презиме, ЈМБГ и адреса
физичког лица), матични број:______________, ПИБ:________________, (за правна
лица и предузетника) кога заступа___________________________(име и презиме и
функција у правном лицу).
(Ако подаци о надзираном субјекту нису познати, унети одговарајуће познате
информације од значаја за одређене субјекте, односно субјеката код којих ће се вршити
надзор-напр, врста делатности или активности, територијално подручје, локација
објекта, врста робе или производа, односно услуга)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
НАПОМЕНА:Могућност издавања налога за више инспектора за вршење истог
инспекцијског надзора са обаавезним уношењем података за све инспекторе којима се
издаје налог.
Код надзираног субјекта је процењен_______________ ризик.(навођење
процењеног степена ризика-низак, средњи,висок или критичан)
(Ако је у процени ризика коришћен корективни фактор, то се наводи у налогу са
објашњењем).
Предмет инспекцијског надзора је:
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________
4.__________________________________________________________________________
(Навести прецизан и јасан опис предмета инспекцијског надзора, а имајући у виду да је
инспектор везан садржином налога, односно утврђеним предметом инспекцијског
надзора. Уовом делу је могуће и корисно и навођење чланова закона и других прописа
и упућивање на контролну листу која се односи на предмет надзора.)

Теренски инспекцијски надзор ће се извршити у пословним просторијама
субјекта инспекцијског надзора, адреса:_______________________________.
Планирано је да се инспекцијски надзор иврши дана ________________ /у
периоду од_________ до_______године.(друга опција се уноси када се планира да
теренски надзор траје више дана, однсно дужи период).
Планирано трајање инспекцијског надзора продужава се за време потребно за
достављање аката сачињених, односно донетих у поступку инспекцијског надзора.
Надзираном субјекту је достављено обавештење о предстојећем инспекцијском
надзору, дана на званични email_________________.
(Ако се надзирани субјект не обавештава о предстојећем надзору, уноси се
следећи текст).
Надзираном субјекту се неће достављати обавештење о предстојећем
инспекцијском надзору из следећих разлога:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Инспектор

Начелник
Одељења за инспекцијске послове
__________________________________________

______________________________________

(потпис)

(потпис)

М.П.

Налог уручен/предочен надзираном субјекту_________________2017. Године
Овлашћено присутно лице надзираног субјекта:
______________________________________________________________
(име, презиме и потпис)

