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Надлежност Одељења геолошке и рударске инспекције 

  

На основу унутрашњег уређења Министарства рударства и енергетике, Сектор за инспекцијски 

надзор, Одељење геолошке и рударске инспекције обавља следеће послове: 

Геолошка инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа 

у погледу испуњености услова за обављање геолошких истраживања минералних сировина, 

подземних вода и геотермалних ресурса; инспекцијски надзор над спровођењем закона и других 

прописа у погледу испуњености услова за обављање инжењерскогеолошких и геотехничких 

истраживања; инспекцијски надзор над извођењем геолошких истражних радова; инспекцијски надзор 

над применом мера заштите безбедности и здравља на раду у току извођења геолошких истраживања; 

вршење увиђаја на лицу места ако се догоди тешка повреда на раду, смртни или групни несрећни 

случај; израде извештаја са мишљењем о узроцима несрећа и подношење истог надлежним органима; 

вршење непосредног надзора над инспекцијским пословима повереним Аутономној Покрајини; 

подношење пријава за привредни преступ, прекршајних и кривични пријава; правилну примени 

прописа из делокруга рада инспекције; усмене и писане инструкције и обавештења у вези са радом 

геолошке инспекције по захтеву заинтересованих субјеката; обавља и друге послове из делокруга 

Одсека. 

Рударска инспекција обавља редовне и ванредне инспекцијске надзоре ради провере 

спровођења закона и других прописа, стандарда и техничких норматива који се односе на рударске 

објекте у којима се обавља делатност експлоатације минералних сировина; инспекцијски надзор над 

спровођењем закона и других прописа у овој области у погледу испуњености услова за обављање 

послова на експлоатацији минералних сировина; надзор над применом мера заштите безбедности и 

здравља на раду у рударским објектима; врше увиђај на лицу места ако се догоди тешка телесна 

повреда на раду, смртни или групни несрећни случај или хаварија опреме у рудницима; давање 

образложених извештаја са мишљењем о узроцима несреће и подношења истих надлежним органима; 

вршење непосредног надзора над инспекцијским пословима повереним Аутономној Покрајини; 

подношење пријава за привредни преступ, прекршајних и кривичних пријава; давање усмених и 

писаних инструкција и обавештења у вези са радом рударске инспекције по захтеву заинтересованих 

субјеката; обавља и друге послове из делокруга Одсека. 

 

Прописи који се примењују: 

 

1. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016 и 95/2018 - 

аутентично тумачење), 

2. Закон о државној управи ("Сл. гласник РС", бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014, 

47/2018 и 30/2018 - др. закон), 

3. Закон о рударству и геолошким истраживањима ("Сл. гласник РС", бр. 101/2015 и 

95/2018 - др. закон, 40/2021), 

4. Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 

95/2018), 

5. Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС", бр. 101/2005, 91/2015 и 

113/2017 - др. закон), 

6. Закон о утврђивању одређених надлежности аутономне покрајине ("Сл. листу РС", бр. 

6/2002 99/2009;  67/2012), 

7. Закон о прекршајима ("Сл. гласник РС", бр. 65/2013, 13/2016, 98/2016 - одлука УС, 

91/2019 и 91/2019 - др. закон), 

8. Закон о привредним преступима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 10/86 

(пречишћен текст), 74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл. лист СРЈ", бр. 27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 

50/93, 24/94, 28/96 и 64/2001 и "Сл. гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон), 



9. Кривични законик ("Сл. гласник РС", бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 

72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013, 108/2014, 94/2016 и 35/2019),  

10. Уредба о условима и поступку издавања дозволе за управљање отпадом, као и 

критеријумима, карактеризацији, класификацији и извештавању о рударском отпаду 

("Сл. гласник РС", бр. 53/2017), 

11. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при експлоатацији минералних 

сировина дубинским бушотинама („Службени гласник РС”, број 61/10), 

12. Уредба о превентивним мерама за безбедан и здрав рад при подземној и површинској 

експлоатацији минералних сировина („Службени гласник РС”, број 65/10), 

13. Правилник о условима, критеријумима и садржини пројеката за све врсте геолошких 

истраживања ("Сл. гласник РС", бр. 45/2019), 

14. Правилник о условима и начину вршења техничке контроле пројеката геолошких 

истраживања  ("Сл. гласник РС", бр. 41/2019), 

15. Правилник о садржини Завршног извештаја и Годишњег извештаја о резултатима 

геолошких истраживања ("Сл. гласник РС", бр. 88/2019), 

16. Правилник o класификацији и категоризацији резерви подземних вода и вођењу 

евиденције о њима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 34/79), 

17. Правилник o потребном степену изучености инжењерско-геолошких својстава терена за 

потребе планирања, пројектовања и грађења ("Сл. гласник РС", бр. 51/96), 

18. Правилник о критеријумима на основу којих се одређује потенцијалност подручја у 

погледу проналажења минералних сировина ("Сл. гласник РС", бр. 51/96), 

19. Правилник о условима за вршење прегледа техничке документације, прегледа и 

испитивања оруђа за рад, опасних материја, инсталација и радне средине, средстава и 

опреме личне заштите и оспособљавање радника за безбедан рад ("Сл. гласник РС", бр. 

13/2000), 

20. Правилник о садржини студије изводљивости експлоатације лежишта минералних 

сировина ("Сл. гласник РС", бр. 108/2006), 

21. Правилник о садржини, облику и начину достављања годишњег оперативног плана и годишњег 

извештаја о пословању са прилозима ("Службени гласник РС", бр. 7/2019), 

22. Правилник о садржини рударских пројеката ("Службени гласник РС", бр. 27/97); 

23. Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање 

стручних послова при експлоатацији минералних сировина ("Службени гласник РС", бр. 

21/96 и 47/96),  

24. Правилник o садржини документације која се односи на хидрогеолошке и 

инжењерскогеолошке подлоге за изградњу високих брана, хидроелектрана, 

термоелектрана и објеката саобраћајне инфраструктуре ("Сл. гласник РС", бр. 51/96), 

25. Правилник o условима и критеријумима за уступање извођења геолошких истражних 

радова и доделу средстава за извођење тих радова ("Сл. гласник РС", бр. 51/96),  

26. Правилник о условима, начину и програму полагања стручног испита за обављање 

послова израде пројеката и елабората и извођења геолошких истраживања  ("Сл. гласник 

РС", бр. 21/96), 

27. Правилник о класификацији и категоризацији резерви чврстих минералних сировина и 

вођењу евиденције о њима ("Службени лист СФРЈ", бр. 53/79), 

28. Правилник о класификацији и категоризацији резерви нафте, кондензата и природних 

гасова и вођењу евиденције о њима ("Службени гласник РС", бр. 80/87), 

29. Правилник о техничким нормативима при превозу људи у рудницима са подземном 

експлоатацијом минералних сировина хоризонталним и ксим просторијама ("Сл. лист 

СФРЈ", бр. 34/89), 

30. Правилник о техничким захтевима за површинску експлоатацију минералних сировина 

("Сл. гласник РС", бр. 96/2010), 

31. Правилник о техничким нормативима при руковању експлозивним средствима и 

минирању у рударству ("Сл. лист СФРЈ", бр. 26/88 и 63/88 - испр.), 

32. Правилник о техничким нормативима за подземну експлоатацију угља ("Сл. лист СФРЈ", 

бр. 4/89, 45/89, 3/90 и 54/90), 



33. Правилник о техничким нормативима за површинску експлоатацију архитектонско-

грађевинског камена (украсног камена), техничког камена, шљунка и песка и прераду 

архитектонско-грађевинског камена ("Сл. лист СФРЈ", бр. 11/86), 

34. Правилник о техничким нормативима при превозу људи и материјала окнима рудника 

("Сл. лист СРЈ", бр. 18/92), 

35. Правилник о техничким нормативима за машине са дизел-моторима које се користе при 

подземним рударским радовима у неметанским јамама ("Сл. лист СФРЈ", бр. 66/78), 

36. Правилник о начину вршења рударских мерења  ("Сл. гласник РС", бр. 40/97), 

37. Правилник о условима и начину вршења техничког прегледа рударских објеката ("Сл. 

гласник РС", бр. 40/97), 

38. Правилник о условима за обављање одређених стручних послова при експлоатацији 

минералних сировина  ("Сл. гласник РС", br. 40/97 i 32/98), 

 

 

Организација Одељења геолошке и рударске инспекције 

 

 

 

Одељење геолошке и рударске инспекције у вршењу надзора покрива територију Републике 

Србије као инспекција на републичком нивоу.  

Аутономној покрајини Војводини су Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 

Војводине (''Сл. гласник РС'', бр. 99/2009 и 67/2012) поверени послови инспекцијског надзора у 

области геолошких истраживања и експлоатације минералних и других геолошких ресурса. На 

територији АП Војводине инспекцијски надзор врши се прeко рударских и геолошких инспектора. 

 

 1. Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (превентивно деловање инспекције)  

 

 Инспекцијски надзор у области геолошких истраживања и експлоатације минералних сировина 

је од посебног значаја са аспекта безбедности и здравља људи, јер су у питању делатности у којима је 

повећан ризик при обављању радних активности. У Републици Србији постоји око 900 привредних 

друштава која изводе радове на примењеним геолошким истраживањима и експлоатацији минералних 

сировина на преко 1360 објеката. 

 Превентивно деловање инспекције се састоји на усмеравање надзора на оне делатности, 

односно субјекте и објекте надзора, који носе значајан ризик у смислу угрожавања живота и здравља 

људи, животиња и биљака, животне средине и имовине, као и где постоји значајан јавни интерес. 

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ГЕОЛОШКЕ И РУДАРСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ШЕФ РУДАРСКОГ ОДСЕКА

РЕПУБЛИЧКИ 
РУДАРСКИ 

ИНСПЕКТОР

6 инспектора

РЕПУБЛИЧКИ РУДАРСКИ 
ИНСПЕКТОР ЗА ВРШЕЊЕ 

НАДЗОРА НА 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИМ 

ПОСТРОЈЕЊИМА

1 инспектор

ШЕФ ГЕОЛОШКОГ ОДСЕКА

РЕПУБЛИЧКИ 
ГЕОЛОШКИ 
ИНСПЕКТОР

4 инспектора



 Инспекцијски надзор се спроводи над експлоатацијом минералних сировина у следећим 

објектима: подземна експлоатација енергетских и металичних минералних сировина, површинска 

експлоатација енергетских, металичних и неметаличних минерална сировина, постројења за прераду 

минералних сировина, објекти на којима се изводе примењена геолошка истраживања. 

 Превентивно деловање инспекције кроз спречавање или смањење вероватних настанака 

штетних последица се реализује кроз континуирано праћење испуњења наложених мера, односно 

отклањања незаконитости које су наложене у спровођењу инспекцијског надзора, употребом 

специјализованих информационих система и других извора информација, као и коришћењем смерница 

и упутстава које се утврђују и усвајају од стране Координационе комисије за инспекцијски надзор 

Владе РС. 

 

 2. Обавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке надзираним 

субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете, 

превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању и 

подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка 

штетних последица по законом и другим прописом заштићена добра, права и интересе, са 

подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица обухваћених тим активностима 

(превентивно деловање инспекције) 

 

 Инспектори Одељења геолошке и рударске инспекције током 2021. године извршили су 22 

саветодавних службених посета код надзираних субјеката у области примењених геолошких 

истраживања и експлоатације минералних сировина. Те посете су имале за циљ указивања надзираном 

субјекту које мере је неопходно спровести у циљу усаглашавања његовог пословања са законским 

одредбама. 

 Поред саветодавних службених посета у инспекцијском надзору геолошки и рударски 

инспектори изрекли су 4 превентивне мере чији је циљ био спречавање настанка штетних последица. 

 Поред наведених активности геолошки и рударски инспектори су на позив привредних 

субјеката одржавали састанке у циљу разјашњења законских одредби. 

 Геолошка и рударска инспекција је обавештавала јавност о променама прописа и правима и 

обавезама за надзиране субјекте који из њих произлазе преко сајта министарства рударства и 

енергетике. У марту 2020. године на сајту је постављен БАНЕР преко кога се може приступити 

Контакт центру који је формиран са циљем да представља јединствену тачку за подношење представки 

републичким инспекцијама. 

 Одељење геолошке и рударске инспекције израдило је Плана инспекцијског надзора Одељења 

геолошке и рударске инспекције за 2022. годину за који је добило позитивно мишљење Координационе 

комисије за инспекцијски надзор Владе РС, а након добијања позитивног мишљења  план је објављен 

на сајту министарства. 

 Одељење геолошке и рударске инспекције израдило је контролне листе које су објављене на 

сајту Министарства рударства и енергетике. 

 

 3. Усклађеност пословања и поступања надзираних субјеката и надзираних објеката са 

прописима – утврђени степен ризика кроз примену контролних листа 

 

 Контролне листе нису примењиване у ванредним и контролним инспекцијским надзорима. 

Исте нису примењиване и у редовним канцеларијским инспекцијским надзорима. 

У редовним инспекцијским надзорима у којима су примењене контролне листе утврђен је незнатан 

ризик. 

 

 

 

 



 4. Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 

законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) 

  

У вршењу инспекцијског надзора геолошки и рударски инспектори у 2021. години су 

записницима о инспекцијском надзору открили 182 незаконитости за које су изречене мере и донели 

34 решења којим су изречене управне мере. 

 

 5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере које су спроведене  

 

 У току 2021 године извршено је 13 инспекцијских надзора од стране геолошких и рударских 

инспектора на простору на којем није одобрена експлоатација минералне сировине, на основу 

представки грађана, за које је постојала индиција да су нерегистровани правни субјекти. У наведеним 

инспекцијским надзорима у четири случаја није могло да се утврди ко је вршио експлоатацију 

минералних сировина. У случајевима где је утврђено ко врши експлоатацију минералних сировина 

донета су одговарајућа решења о забрани експлоатације до прибављања решења за експлоатацију 

минералних сировина и извођење рударских радова од стране надлежног органа и поднете пријаве 

надлежним органима. 

 

 6. Мере предузете за уједначавање праксе инспекцијског надзора 

 

Одељење геолошке и рударске инспекције је у току 2021. године извршило преиспитивање 

контролних листа које се користе у инспекцијском надзору,  у складу са чланом 14. став 3. Закона о 

инспекцијском надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18).  

Одељење геолошке и рударске инспекције извршило је процену ризика за привредне субјекте 

који су предмет надзора у 2021. години на основу Правилника о посебним елементима процене ризика, 

учесталости вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика и посебним елементима плана 

инспекцијског надзора у области геологије и рударства. 

У 2021. години одржан је један састанак са рударским и геолошким инспекторима из АП 

Војводине у циљу уједначеног поступања инспектора у инспекцијском надзору. 

 

7. Оствареност плана и планирање инспекцијског надзора, однос редовних и ванредних 

инспекцијских надзора, редовни инспекцијски надзори који нису извршени са наведеним 

разлозима  

 

У Одељењу геолошке и рударске инспекције у периоду 01. јануар 2021. године до 31. децембра 

2021. године запримљено је укупно 970 предмета (обавештења, представке, дописи, пријаве повреде 

на раду, пријава радова, сопствени предмети...). Током 2021. године извршено је 250 инспекцијских 

надзора, сачињено је 241 записника, 33 службених белешки и донето 33 решења. 

 Извршено је пет инспекцијских надзора тешких повреда на раду са смртним исходом које су се 

десиле при подземној експлоатацији минералних сировина. Израђени су извештаји са мишљењем о 

узроцима несрећа који су поднети надлежним органима.  

 Извршен је инспекцијски надзор пет групних повреда на раду, од којих су се 4 десиле у 

подземној експлоатацији минералних сировина, а једна се десила при површинској експлоатацији 

минералних сировина. Сачињени су извештаји који су поднети надлежним органима. 

Извршен је један инспекцијски надзор акцидентне ситуације које се десила при површинској 

експлоатацији минералних сировина. 

У 2021. години било је планирано 230 редовних инспекцијских надзора, а реализовано је 124 

односно 54%, а од предвиђених 100 ванредних инспекцијских надзора реализовано је 106, односно 

106%. Односно било је планирано укупно 330 редовних и ванредних надзора а реализовано је 230 

инспекцијских надзора односно 70%. 

У 2021. години извршено је 16 контролних инспекцијска надзора и 22 службено-саветодавне 

посета. 



Од 250 извршених инспекцијског надзора за 213 је издат налог за инспекцијски надзор. Без 

налога  изврешена су 31 инспекцијска надзора, јер су исти извршени код нерегистрованих субјеката, 

као и у вршењу контролних инспекцијских надзора као и код вршења увиђаја повреде на раду. 

 

Табеларни приказ врсте, броја и наложених мера у инспекцијском надзору 

Службене саветодавне посете 22 

Примљени извештаји о самопровери и самопроцени 0 

Број укупно извршених инспекцијских надзора према надзираним 

субјектима 250 

Број редовних инспекцијских надзора 119 

Број ванредних инспекцијских надзора 110 

Број најављених инспекцијских надзора над надзираним 

субјектима 186 

Број ненајављених инспекцијских надзора над надзираним 

субјектима 56 

Број инспекцијских надзора са налогом 213 

Број инспекцијских надзора без налога 37 

Број извршених инспекцијских надзора који се односе на 

обављање делатности и вршење активности од стране 

нерегистрованих субјеката и субјеката из члана 33. став 2. Закона о 

инспекцијском надзору 13 

Број откривених нерегистрованих субјеката  и субјеката из члана 

33. став 2. Закона о инспекцијском надзору утврђених у надзору 10 

Инспекцијске управне мере које су изречене 186 

Превентивне мере  4 

Мере за отклањање незаконитости/неправилности 182 

Налагање уписа у основни регистар 3 

Налагање уписа у посебни регистар или евиденцију 0 

Налагање прибављања јавне сагласности (дозвола, одобрење, 

лиценца и др.) или пријаве надлежном органу или организацији 16 

Забрана обављања делатности или вршења активности 30 

Пријаве за кажњива дела 

(број захтева за покретање прекршајног поступка, пријава за 

привредне преступе, кривичних пријава, законски/правни основ) 
11 

Прекршајни налози 

(број, законски/правни основ) 
0 

Закључени споразуми о признању прекршаја 0 

Координација надзора са другим инспекцијама 

(број и предмет заједничких и других усклађених надзора) 
1 

Остало 0 

 

8. Координација инспекцијског надзора са другим инспекцијама 

 

Начелник Одељења геолошке и рударске инспекције је редовно учествовао у раду Радне групе 

за заштиту природних ресурса, која је једна од радних група које су основане од стране Координационе 



комисије за инспекцијски надзор Владе РС у складу са чланом 12. став 8. Закона о инспекцијском 

надзору ("Службени гласник РС", бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18).  

У 2021. години извршен једна заједничка акција са другим инспекцијама. 

 

9. Материјални, технички и кадровски капацитети које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора  

 

У Одељењу геолошке и рударске инспекције је ситематизовано 14 радних места, а попуњена су 

4, а потом 3 радна места и то: 

1. радно место Начелник Одељења геолошке и рударске инспекције – од новембра 2021. године 

упражњено радно место начелника 

2. радно место Шеф Одсека геолошке инспекције,  

3. радно место Шеф Одсека рударске инспекције 

4. републички геолошки инспектор - 1 извршилац 

У Аутономној покрајини Војводина од систематизованих 4 радна места попуњено су 3 радна 

места. 

Одељење геолошке и рударске инспекције располаже са три службена путничка возила и 

потребном количина горива за вршење инспекцијских надзора на целој територији Републике Србије.  

Сви геолошки и рударски инспектор располажу са информатичком опремом десктоп, лаптоп са 

приступом интернету, мобилним телефоном. Поред наведене опреме инспекција располаже са два 

фотоапарата и три ручна ГПС уређаја. 

Сви инспектори Одељења геолошке и рударске инспекције имају личну заштитну опрему шлем, 

заштитне ципеле и заштитну јакну, у складу са Закључком акта о процени ризика на радном месту и у 

радној околини у Министарству рударства и енергетике. 

 

 10. Рокови прописани за поступање геолошких и рударских инспектора 

 

Геолошки и рударски инспектори у 2021. години поступали су у прописаним роковима за 

поступање. 

 

 11. Законитост управних аката донетих у инспекцијском надзору 

 

У 2021. години покренута су три другостепена поступка поводом жалби на решење издато од 

стране рударске инспекције. 

 

 12. Приговори и притужбе на рад геолошких и рударских инспектора 

  

 У 2021. години није било поднетих притужби на рад геолошких и рударских инспектора. 

 

13. Стручна усавршавања и обуке које су похађали геолошки и рударски инспектори 

 

У 2021. години рударски и геолошки инспектори похађали су следеће обуке: 

- Уз НИГП ка ефикаснијој управи и бољим јавним услугама (1 инспектор), 

- Одрживи развој и заштита животне средине (1 инспектор),  

- Анти стрес (3 инспектора),  

- Вештине комуникације и професионалног понашања инспектора (2 инспектора), 

     

14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа из надлежности инспекције 

  

Одељење геолошке и рударске инспекције учествује у давању мишљења на предлоге прописа 

које достављају друга министарства, у случају када достављени предлози прописа на директан или 

индиректан начин имају везе са делокругом рада и поступањем инспекције.  

 



15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом 

систему  

 

У 2021. години геолошки и рударски инспектори су радили у јединственом информационом 

систему е-Инспектор.   

Одељење геолошке и рударске инспекције унело је све потребне податке у информациони 

систем Е-Инспектор, унете су све контролне листе и сви прописи које инспекција користи у свом раду, 

при чему су сва питања у контролним листама повезана са одредбама прописа и кроз нормативно 

повезивање и кроз повезивање са мерама које су прописане. Такође, унети су и сви шаблони аката који 

су потребни за  рад геолошких и рударских инспектора. 

 

16. Поверени послови инспекцијског надзора на територији АП Војводина 

 

Поверени послови инспекцијског надзора обављају се преко Покрајинског секретаријата за 

енергетику, грађевинарство и саобраћај, Сектора за саобраћај и инспекцијски надзор, Одсека за 

инспекцији надзор у грађевинарству, минералним сировинама и на државним путевима. У Одсеку за 

инспекцији надзор у грађевинарству, минералним сировинама и на државним путевима, Покрајинског 

секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај од систематизованих 4 радних места за 

геолошке и рударске инспекторе, попуњена су 4 радна места. 

Министарство рударства и енергетике, односно Одељење геолошке и рударске инспекције дало 

је позитивно мишљење на достављени Предлог плана инспекцијског надзора за 2022. годину 

геолошких и рударских инспектора који обављају поверене послове инспекцијског надзора на 

територији АП Војводина, а у складу са чланом 12. став 12. Закона о инспекцијском надзору 

(„Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18 – др. закон и 95/18) којим је прописано да координацију 

послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених аутономној покрајини 

и јединици локалне самоуправе, применом овлашћења у вршењу надзора над радом прописаних 

законом којим се уређује државна управа, врши републичка инспекција. 

Одсек за инспекцији надзор у грађевинарству, минералним сировинама и на државним 

путевима, Сектора за саобраћај и инспекцијски надзор, Покрајинског секретаријата за енергетику, 

грађевинарство и саобраћај доставио је Извештај о раду геолошке и рударске  инспекције за 2022. 

годину на који није било примедби. 

 

17. Поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, 

пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које су поднели геолошки и рударски 

инспектори 

 

У 2021. години геолошки и рударски инспектори поднели су, седам пријава за покретање 

привредног преступа и две кривичне пријава. Одељење геолошке и рударске инспекције није добило 

обавештење о поступању надлежних органа по пријавама. 

 

 18. Годишњи радни циљеви за 2021. годину и збирни приказ њиховог извршавања 

Утврђени годишњи радни циљеви према редоследу значаја 

за Одељење геолошке и рударске инспекције 

Планирана 

важност радног 

циља у 

бодовима 

Степен 

остварења 

радног циља у 

бодовима 

1. 
Реализован је Годишњи план инспекцијског надзора у 

обиму од 95% 
40 30 

2. 
Донет је стратешки вишегодишњи план инспекцијског 

надзора 
20 20 

3. 

Израђени су оперативни месечни и годишњи планови 

инспекцијског надзора, као и извештаји у прописаним и 

датим роковима 

15 15 

4. 

Извршено је преиспитивање контролних листа, 

ажуриране постојеће и израђене недостајуће, у складу са 

усвојеним изменама закона 

10 10 



5. 

Унапређене су компетенције инспектора у области 

инспекцијског надзора кроз специјализоване обуке које 

су инспектори похађали у трајању од најмање три дана 

по инспектору 

10 10 

6. 

Успостављене су прописане евиденције и базе података 

које су неопходне за планирање, праћење реализације и 

анализу планова инспекцијског надзора 

5 5 

ЗБИР 100 90 

 

 

 

 

Годишњи план инспекцијског надзора за 2021. годину, као радни циљ, није остварен у обиму од 100% 

због боловања COVID 19, као и због чињенице да су редовни инспекцијски надзори спроведени у 

значајно мањем броју од планираних. Број захтева за спровођење ванредних инспекцијских надзора 

био знатно већи од броја који је предиђен у годишњем плану инспекцијског надзора. Такође је смањен 

број инспектора са четири на три инспектора. 

 

 

 

 

 

 Шеф Одсека рударске инспекције 

 

Зорица Вукадиновић дип. инж. руд. 
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