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М р Љ и љ а н а  С т о ј ш и ћ
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ПОЛОЖАЈ, ПРАВА И ДУЖНОСТИ ИНСПЕКТОРА РАДА'

САЖЕТАК: Када говоримо о инспектору рада као носиоиу 
функције обезбеђивања спровођења прописа у области рада 
неопходно је сагледати његов положај, права и дужности које 
има, јер ови сегменти показују његов значај у систему државне 
управе. To су уједно и елементи које карактеришу бројне спе- 
цифичности по којима се инспектор рада разликује од других 
државних службеника и носилаиа јавних оалашћења. Због тога 
ће на овом месту бити апострофиране и опште карактеристике 
инспектора рада као државног службеника и специфичности 
које му дају посебно место у систему државне управе.

Кг,учне рени: државна управа, HHcneirrop рада, јавна овла- 
шћења, надзор, чињенично стање, права, обавезе, одговорности

1. У В О Д

Државна управа је део извршне власти који врши управне по- 
слове у оквиру права и дужности Републике Србије.^ Министарства, 
као делови државне управе, прате и утврђују стање у областима из 
CBor делокруга, проучавају последице утврђеног стања и предлажу 
мере за његово поправљање. Министарства врше јавна овлашћења у 
смислу примене закона и других прописа у појединим областима.

У области рада инспекцијски, и са њима повезани стручни по- 
слови, поверени су Инспекторату за рад, као органу управе у саста- 
ву Министарства рада и социјалне политике. Инспекторат за рад 
инспекцијске надзоре врши преко инспектора рада. Кључна улога у

' Рад примллн; 30. IV 2008. године.
2 Члан 1. Закона о државној управи („Служ-бени гласник PC”, број 79/2005).
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спровођењу политике и стратегије Инспектората за рад управо је на 
инспекторима рада. Због тога је веома битан њихов положај у си- 
стему државне утграве, њихов делокруг рада и њихова права и оба- 
везе. У том смислу положај инспектора рада и њихова улога умно- 
гоме зависи од система државне управе у целини и стања у њему, 
регулисања односа који владају у овом систему и специфичностима 
које сваки сегмент овог система са собом носи. Наравно, основне 
претпоставке успешног рада сваког носиоца јавних овлашћења, па 
и инспектора рада, су јасна и функционална организација система у 
ком делује дефинисан циљ и стратегија његовог остварења, те дело- 
творни инструменти помоћу којих се циљ може остварити.

2. ПОЛОЖ.ЛЈ ИНСПЕКТОРА РАДА

Инспектори рада су државни службеници који непосредно вр- 
ше надзор над применом прописа у области радних односа и без- 
бедности и здравља на раду и, у зависности од резултата надзора, 
предузимају мере за које су овлашћени. Инспектори рада су запо- 
слени у Министарству рада и социјалне политике, као органу др- 
жавне управе, a њихов послодавац је Република Србија.^ Права и 
дужности послодавца у име Републике Србије према инспекторима 
рада врши Министар рада и социјалне политике. Положај инспек- 
тора рада карактерише статус државног службеника. Радно-правни 
положај државних службеника је специфичан у односу на општи 
систем уређивања права, обавеза и одговорности из радног односа 
и због тога је њихов положај уређен посебним законом — Законом 
о државним службеницима. Специфичност положаја државних слу- 
жбеника проистиче из њихове основне функције спровођења про- 
писа и вршења јавних овлашћења у остваривању ове функције. У 
том смнслу државни службеници свој положај темеље на неколико 
основних начела — начелима законитости, непристрасности и по- 
литичке неутралности. Инспектори су самостални у раду у граница- 
ма овлашћен>а утврђених законом и другим прописима и за свој рад 
су лично одговорни. To значи да на њих и њихову одлуку нико не 
сме да врши утицај, већ они делују на темељу правилно утврђеног 
чињеничног стања и прописа који дефинишу област надзора. Дело- 
круг рада инспектора рада је врло широк и њега карактерише мно- 
штво прописа над којима инспектор рада непосредно или посредно 
врши надзор. Због тога се специфичност положаја инспектора рада 
огледа и у осетљивости материје која се може појавити као предмет 
контроле, те у том смислу потреба да инспектор рада располаже 
посебним знањима и способностима да не би својим деловањем 
угрозио права других лица и погоршао стање у ком се та лица на-

5 Члан 3. Закона о државним сл^окбенииима („Службени гласник PC" 
79/05, 81/05. и 83/05).
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лазе. Ове карактеристике посебно долазе до изражаја код надзора 
поводом штрајка запослених, дискриминације појединих лица у ве- 
зи са радом, или повреда на раду. To су ситуације у којима инспек- 
тор рада мора показати, поред стручности, висок степен способно- 
сти да различитим техникама реши насталу ситуацију.

3. ПРАВА И ДУЖНОСТИ ИНСПЕКТОРА РАДА

Полазећи од положаја у систему државне управе и надлежно- 
сти које има инспектора рада карактеришу бројна права и дужности 
у свакој од фаза његовог деловања: од организовања и припреме за 
инспекцијски надзор, преко самог вршења надзора, до предузима ва 
одређених активности по његовом окончању.

Основно право и дужност које има инспектор рада је Bpiue-^e 
инспекцијског надзора над применом прописа у области радних оч- 
носа и безбедности и здравља на раду, те по окончању надзора 
предузимање законом прописаних мера у зависности од утврђено! 
чињеничног стања. Инспектор рада има право да изврши инспек- 
цијски надзор код сваког послодавца (осим у државним органима) у 
свако доба дана и ноћи када се код послодавца одвија процес рада.

Пре отпочињања надзора инспектор рада може обавестити по- 
слодавца о дану и часу када ће започети надзор. Да ли ће инспектор 
рада најавити вршење надзора, или неће, зависи од вр>сте надзора и 
чињеница које у надзору треба утврдити. Уколико је реч о утврђи- 
вању чињенице вршењем увида у општа акта послодавца и узима- 
њем изјава од одговорних лица, или сведока, корисно је најавити 
инспекцијску посету послодавцу да би исти обезбедио акта у која 
треба извршити увид и присуство лица од којих треба узети изјаве. 
На овај начин доприноси се ефикасности управног поступка. Међу- 
тим, уколико је реч о врсти инспекцијског надзора где треба утвр- 
дити основ радног ангажовања лица затечених на раду, коришћење 
средстава и опреме за личну заштиту запослених на раду, примену 
мера за безбедан и здрав рад запослених на месту рада и сл. ин- 
спекцијски надзор никако не треба најавити, јер је овде за правилно 
и потпуно утврђивање чињеничног стања „фактор изненађења” не- 
опходан.

Приликом вршења инспекцијског надзора инспектор рада мора 
имати легитимацију којом доказује својство инспектора.

У вршењу инспекцијског надзора инспектор рада има права и 
дужности да;

— прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу до- 
кументацију,

— саслуша и узима изјаве од одговорних и заинтересованих 
лица.
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— прегледа пословне просторије, објекте, постројења, уређаје, 
средства и опрему за личну заштиту, предмете, робу и сл.,

— наређује мерења која обавл>а друга стручна организација,
— послодавцима, запосленима, њиховим представницима и син- 

дикату даје обавештења и савете,
— у складу са поднетим захтевом послодавца и запосленог, 

или представника запослених, обавести о извршеном инспекциј- 
ском надзору и утврђеном стању и сл.

О сваком извршеном инспекцијском надзору инспектор рада 
саставља записник у складу са одредбама Закона о општем управ- 
ном поступку.'*

Током инспекцијског надзора, или по његовом окончању, у за- 
висности од утврђеног чињеничног стања, инспектор рада може 
предузети нек7  од законом утврђених мера као што су:

3.1. Налагање послодавцу да изврши меру или радњу
ради отклањања утврђених недостатака или неправилности

Ову меру инспектор рада предузима у случају кад утврди да је 
послодавац својим поступањем, или непоступањем, извршио по- 
вреду прописа у области радних односа или безбедности и здравља 
на раду. Инспектор рада може користити ову меру уколико је не- 
спорно утврдио чињенице везане за повреду закона, подзаконских 
аката или уговора о раду a које су у оквиру надлежности инспекције 
рада. У тој ситуацији инспектор рада послодавцу издаје решење ко- 
јим му налаже да у одређеном року отклони утврђену повреду про- 
писа, недостатак или неправилност. Д\'жину рока одређује сам ин- 
спектор рада водећи рач>'на о општим правилима управног поступ- 
ка и објективним могућностима послодавца да по датом налогу по- 
ступи. Послодавац је дужан да инспекцију рада обавести о изврше- 
tt>y наложене обавезе. Против решења инспектора рада послодавац 
може уложити жалбу фунцкионеру који руководи радом државног 
органа — Министру рада и социјалне политике, као другостепеном 
органу. Жалба се може уложити из три разлога; због непотпуно или 
неправилно >дврђеног чињеничног стања, битне повреде одредаба 
управног поступка или погрешне примене материјалног права. Про- 
тив решења другостепеног органа дозвол>ено је вођење управног 
спора. На овакав начнн послодавц>’ је пружена двострука могућност 
правне заштите од незаконитог решења инспектора рада — и >Т1рав- 
на и судска. Решење о налагању послодавцу инспектор рада доноси 
по службеној Јђокности, те има и обавезу да спроведе нзвршење 
оваквог решења, уколико послодавац у остаат>еном року не постучш •*

•* Чл. 64—69. Закона („Сл^жбени лист CPJ”, 33/97. и 31/2001).
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no датом налогу за извршење неновчаних обавеза — администра- 
тивним извршен>ем Поступак извршења решења инспектора рада 
спроводи се кад решење постане извршно, односно кад истекне рок 
за извршење решења ког је одредио инспектор рада. Извршење ре- 
шења се спроводи принудном мером — новчаном казном. Уколико 
је реч о извршењу новчаних обавеза послодавца наложених реше- 
њем инспектора рада, њих, на захтев службеног лица које је донело 
решење, извршава суд у извршном поступку (судско извршење).

3.2. Подношење пријаве надлежном органу 
за учињено кривично дело или привредни преступ

Пр>ема кривичном процесном праву сви државни органи и уста- 
нове дужни су да пријаве кривична дела за која се гони по службе- 
ној дужности о којима су обавештени, или за њих сазнају на други 
начин.5 Пријава се подноси надлежном јавном тужиоцу. Инспектор 
рада у вршењу својих овлашћења може доћи до сазнања да је учи- 
њено кривично дело најчешће везано за права по основу рада или 
за општу сигурност људи и имовине. У том смислу инспектор рада 
поднеће кривичну пријаву јавном тужиоцу уколико сазна да је фи- 
зичко лице извршило неко од следећих кривичних дела:

—  повреда права по основу рада и права из социјално? оси1урања 
— које чини онај ко се свесно не придржава закона, или других 
прописа, колективних уговора и других општих аката о правима по 
основу рада и о посебној заштити на раду омладине, жена и инва- 
лида, или о правима из соиијачног осигурања и тиме другом ускра- 
ти или ограничи право које му припада;^

—  повреда права при запошљавању и за време незапослености — 
које ч и н и  онај ко  свесним крш ењ ем прописа , или  на д руги  п ротив- 
праван начин , ускрати, или ограничи  право грађана на слободно 
запо1ШБавање на територији С рбије под јед наким  условим а;’

—  повреда права на штрајк — које ч и н и  она ј ко  силом , прет- 
њом, или  на други  противправан начин , спречи, или омета, запо- 
слене да, у складу са законом , организу ју  ш тра јк , учествују у H>e.viy 
или н а  други начин  остварују право на ш тра јк;*

—  злоупотреба права на штрајк — које чини онај ко организује, 
или води, штрајк супротно закону, или друтим прописима и тиме

5 Члан 222. Законика о кривично.ч пост>'пку („Службени лист CPJ”, 70/01, 
68/02. и „Ci>^6eHH гласник PC”, број 58/04. и 85/05).

 ̂ Члан 163. Кривичног законика („Службени гласник PC”, број 85/05, 88/05. и 
107/05).

 ̂ Члан 164. Кривичног законика.
* Члан 166. Кривичног законика.
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доведе у опасност живот, или здравље људи, или имовину већег 
обима, или ако су услед тога наступиле друте тешке последице;’

—  непредузимање мера заштиШе на раду — које чини лице одго- 
ворно за предузимање мера заштите на раду које се свесно не при- 
држава закона, или других прописа, или општих аката о мерама за- 
штите на раду услед чега може наступити опасност по живот или 
здравље запослених;'®

—  изазивање опасности необезбеђивањем мера заштите на раду 
— које чини онај ко у рудницима, фабрикама, радионицама, на гра- 
дилиштима, или на другом месту рада, оштети или уклони заштит- 
не уређаје и тиме изазове опасност по живот или тело људи или 
имовине већег обима, као и одговорно лице које не постави за- 
штитне уређаје, или их не одржава у исправном стању, или их у 
случају потребе не стави у дејство, или уопште не поступа по про- 
писима, или техничким правилима о мерама заштите на раду и ти- 
ме изазове опасност по живот, или тело људи, или за имовину ве- 
ћег обима;"

—  непрописно и неправшшо извођење Грађевинских радова  — које 
чини лице одговорно за пројектовање, руковођење, или извођење 
градње или грађевинских радова, које при извођењу тих радова не 
поступи по прописима, или општепризнатим техничким правилима 
и тиме изазове опасност по живот или тело људи или за имовину 
већег обима'^

и у другим случајевима кад инспектор рада дође до сазнања да је 
учињено кривично дело за које се гони по службеној дужности. 
Мноштво 1фивичних дела везаних за област рада указује на дру- 
штвени значај остваривања односа у области радног ангажовања и 
права по основу рада и у области безбедности и здравља на раду.

Закон о раду'^ и Закон о безбедности и здрављу на paay'”* не 
утврђује привредне преступе, као недозвољене радње послодавца. 
Међутим, приликом примене одредаба других прописа, који се де- 
лом односе и на сегмент радних односа, или безбедности и здравл>а 
на раду, инспектор рада може бити у прилици да утврди чињенице 
које указују на то да је послодавац извршио привредни преступ. Та- 
кве ситуације догађају се, на пример, код примене одредаба Закона 
о привредним друштвима,'^ Закона о друштвеним организацијама и

5 Члан 167. Кривичног законика.
'0 Члан 169. Кривичног законика.

Члан 280. Кривнчног законика.
'2 Члан 281. Кривичног законика.

„Службени гласник PC”, број 24/2005. и 61/2005.
„Службени гласник PC”, број 101/2005.

'5 Чланом 450. Закона о привредним друштвима („Службени гласник PC”, 
број 125/2004) утврђени су привредни преступи привредног друштва и одговорног 
лица у њему.
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удружењима грађана'® и других прописа. У таквим случајевима ин- 
спектор рада ће поднети пријаву за привредни преступ надлежном 
Трговинском суду који у првом степену одлучује о привредним пре- 
ступима.'^

3.3. Подношење захтева 
за покретање прекршајног поступка

Прекршаји као противправна скривљено извршена радња која 
је одређена као таква прописом надлежног органа'* у области рада 
су многобројни. Законом о раду, Законом о безбедности и здрављу 
на раду и другим законима које примењује инспекција рада, одреТ)е- 
не су радње које представљају прекршај због чијег извршења ће i'"- 
спектор рада надлежном органу за прекршаје поднети захтев за г j- 
кретање прекршајног поступка.

Прекршај може бити извршен чињењем или нечињењем.
Прекршај је извршен чињењем уколико неко лице изврши рад 

њу која је одређена као прекршај. Тако на пример послодавац и од- 
говорно лице код њега чине прекршај уколико запосленом: одреде 
прековремени рад супротно одредбама Закона о раду,’’ ускрате пра- 
во на годишњи одмор,^® откажу уговор о раду супротно одредбама 
закона,^' одреде обавл>ање послова на којима нису спроведене мере 
безбедности и здравља на раду,^  ̂ дозволе приступ радном месту у 
радној околини на коме прети непосредна опасност од повређива- 
ња, или здравствених оштећења, лицима која нису оспособљена за 
безбедан и здрав рад, која нису добила посебна упутства за рад на 
таквим местима, или која нису снабдевена одговарајућим средстви- 
ма и опремом за личну заштиту на раду^  ̂ и у многим другим случа- 
јевима када је неко поступање послодавца одређено као прекршај.

Прекршај је извршен нечињењем кад је прописом предвиђено, 
као прекршај, пропуштање да се предузме одређено чињење. Такве 
ситуације у области рада такође су доста честе, па тако, на пример, 
послодавац и одговорно лице код њега чине прекршај нечињењем 
ако: са лицем које ради не закључе уговор о раду или други уговор у

'6 Чланом 72. овог Закона („С.тужбени гласник СРС”, број 24/82, 39/83, 17/84, 
50/84, 45/85. и 12/89) утврђени су привредни преступи организације или удружења и 
одговорног лица и санкиије за учињене преступе.

Више о надлежности Трговинског суда видети у члану 24. Закона о уређењу 
судова („Службени гласник PC”, број 63/2001, 42/2002, 27/2003, 29/2004, 101/2005. и 
46/2006).

Члан 2. Закона о прекршајима („Службени гласник PC” , број 101/2005).
Члан 274. став 1. тачка 4. Закона о раду.

70 Члан 275. став 1. тачка 1. Закона о раду.
71 Члан 273. став 1. тачка 7. Закона о раду.
77 Члан 69. став 1. тачка 6. Закона о безбедности и здрављу на раду.
77 Члан 70. став 1. тачка 6. Закона о безбедности и здрављу на раду.
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смислу Закона о раду, '̂' запосленом не исплате зараду, односно ми- 
нималну зараду,^  ̂ не донесу акт о процени ризика у писменој фор- 
ми за сва радна места у радној околини и не утврде начин и мере 
за отклањање ризика, или не измене овај акт у случају појаве сваке 
нове опасности и промене нивоа ризика у процесу рада,^ ’̂ не извр- 
ше оспособљавање запосленог за безбедан и здрав рад ’̂ и у многим 
другим случајевима кад је пропуштање одређеног чињења предви- 
ђено као прекршај.

Без обзира на радњу извршења прекршаја да би инспектор ра- 
да Morao поднети захтев за покретање прекршајног поступка он, то- 
ком инспекцијског надзора, мора утврдити; време, место и начин 
извршења прекршаја, те лице које је за извршење конкретног пре- 
кршаја одговорно.

Време извршења прекршаја је оно време када је учинилац ра- 
дио, или био дужан да ради, без обзира када је наступила последи- 
ца. Веома је битно утврдити време извршења прекршаја, јер прекр- 
шајни поступак не може да се покрене ако протекне година дана од 
дана када је исти учињен, јер тада наступа застарелост покретања 
прекршајног поступка. Проблем настаје у ситуацији кад инспектор 
рада у вршењу инспекцијског надзора утврди радњу извршења пре- 
кршаја за коју је тешко утврдити када је настала, или радњу изврше- 
ња која се није ни прекидала. Такав случај је на пример кад инспек- 
тор рада на раду затекне лице са којим послодавац није закључио 
никакав акт о радном ангажовању, a лице је почело да ради пре ви- 
ше година. Поставља се питање да ли је дошло до застарелости по- 
кретања прекршајног поступка због тога што се према одредбама 
Закона о раду уговор о раду, или др>ти акт о радном ангажовању, 
закључује пре ступања запосленог на рад. Слична је ситуација и у 
случају кад инспектор рада утврди да запослени није оспособљен за 
безбедан и здрав рад, a запослени је у вишегодишњем радном од- 
носу, јер Закон о безбедности и здрављу на раду >тврђује обавезу 
послодавцу да запослене оспособи за безбедан и здрав рад прили- 
ком заснивања радног односа. У оваквим ситуацијама сматрам да 
прекршај треба посматрати као продужено дело, јер радња изврше- 
ња тог прекршаја није ни престала, a као време извршења прекрша- 
ја одредити дан вршења инспекцијског надзора када је радња пре- 
кршаја утврђена.

Место извршења прекршаја је место где је учинилац радио, 
или био дужан да ради, као и место где је наступила последица. 
Значај утврђивања места извршења прекршаја огледа се у опреде- 
љивању месне надлежности органа за прекршаје.

Члан 273. став 1. тачка 2. Закона о раду.
Члан 273. став 1. тачка 4. Закона о раду.
Члан 69. став 1. тачка 2. Закона о безбедности и здрашву на раду. 
Члан 69. став 1. тачка 8. Закона о безбедности и здраад>у на раду.
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Начин извршења прекршаја представља чињенични опис рад- 
ње којом је прекршај учињен. Из овог описа треба јасно да се виде 
сва битна обележја прекршаја како би судија за прекршаје, који није 
присуствовао инспекцијском надзору, могао на несумњив начин да 
препозна чињенице и околности под којима је дошло до извршења 
прекршаја.

Током надзора инспектор рада мора на несумњив начин утвр- 
дити учиниоца прекршаја да би могао поднети захтев за покретање 
прекршајног поступка. Учинилац прекршаја у области рада најче- 
шће је послодавац. Послодавац може бити правно и физичко лице. 
Уколико је послодавац правно лице за учињени прекршај одговара 
правно лице и одговорно физичко лице у правном лицу. Уколико је 
послодавац физичко лице — приватни предузетник, тада одговор- 
ност сноси физичко лице као оснивач радње.

Поред послодавца у појединим случајевима за прекршај могу 
одговарати и друга лица. Тако, на пример, у области безбедности и 
здравља на раду законодавац је предвидео прекршајну одговорност 
и за:

— правна и одговорна лица у здравственој установи која има 
организовану службу медицине рада^* ако не достави прописани из- 
вештај о лекарском прегледу запосленог као и за

— правно лице, или приватног предузетника са лиценцом у 
области безбедности и здравлл на раду^* ако не врши своју делат- 
ност у складу са законом и подзаконским актима.

Закон о безбедности и здрављу на раду увео је и две новине у 
погледу прекршајне одговорности, па тако за прекршај могу одгова- 
рати и лица за безбедност и здравл>е на раду и запослени. Лице за 
безбедност и здравл>е на раду може бити прекршајно санкциониса- 
но уколико не обавља послове који су му чланом 40. Закона о без- 
бедности и здрављу на раду одређени.^ Са обзиро.м на круг послова 
који су овом лицу поверени, и њихов значај, очигледна је интенција 
законодавца да ова лица постану кључни чиниоци у систе.му без- 
бедности и здравл>а на раду. Прекршајна одговорност запосленог у 
области безбедности и здравл>а на раду одређена је у два случаја:

— ако запослени не примењује прописане мере за безбедан и 
здрав рад, ако нена.менски користи средства за рад и опасне мате- 
рије, или ако не користи прописана средства и опрему за личну за- 
штиту на раду, или ако са њи.ма пажљиво не рукује и

— ако, у складу са својим сазнањима, запослени од.мах не оба- 
вести послодавца о неправилностима, недостацима, штетностима,

28 Члан 72. Закона о безбедности и здрављу на раду.
29 Члан 73. Закона о безбедности и здравл>у на раду.
20 Члан 74. Закона о безбедносп) и здрааљу на раду.
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опасностима, или другој појави која би на радном месту могла да 
угрози његову безбедност и здравље, или безбедност и здравље дру- 
гих запослених.^'

Новина која се тиче одговорности запосленог за одређене рад- 
ње које су прописане као прекршај уводи равномерност у систем 
одговорности за безбедност и здравље на раду. Ово је врло добро 
постављена концепција, која у пуној мери показује двостраност рад- 
но-правног односа у ком оба учесника у овом односу имају и права 
и обавезе, a оно што је посебно битно оба сносе одговорност за не- 
извршавање својих обавеза. При оваквом уређивању материје без- 
бедности и здравља на раду и инспектору рада се пружа могућност 
да санкционише оног учесника који је својом кривицом повећао 
ниво ризика при обавл>ању конкретних послова, a да то не мора у 
сваком случају бити послодавац.

За прекршаје у области рада прописане су новчане казне које, 
на захтев инспектора рада, изриче орган за прекршаје, након спро- 
веденог прекршајног поступка. Као проблем у примени Закона о 
раду и Закона о безбедности и здрављу на раду, са аспекта прекр- 
шајне одговорности, појавила се ситуација неуједначености у посту- 
пању органа за прекршаје при одмеравању висине новчане казне. 
Разлог томе је релативно мали распон прописаних новчаних казни 
у ком судија за прекршаје треба да одреди висину казне, спрам свих 
објективних и субјективних околности које утичу да казна буде ма- 
ња или већа. Тако је за највећи број прекршаја у Закону о раду и 
Закону о безбедности и здрављу на раду прописана новчана казна у 
висини од 800.000,00 до 1.000.000,00 динара. При оваквом одређи- 
вању новчане казне догађа се то да поједине судије за прекршаје, 
уколико постоје било какве олакшавајуће околности, прибегавају убла- 
жавању казне далеко испод најмање мере казне прописане за тај 
прекршај, a да друге судије за прекршаје у сличној ситуацији изричу 
новчану казну у прописаном распону. На овај начин долази до не- 
једнакости грађана пред законом и правне несигурности.

3. 4. Забрањивање рада код послодавца

Инспектор рада, кад врши надзор у области безбедности и 
здравл>а на раду, уколико утврди да постоје околности које доводе 
до угрожавања безбедности и здравља запосленог, дужан је да за- 
брани рад на радном месту код послодавца, за време трајања ових 
околности, a нарочито кад >тврди:

3' Члан 75. Закона о безбедности и здрављу на раду.

----------------------------------------- 336 ------------------



— да су непосредно угрожени безбедност и здравље запосле-
ног;

— да се користи средство за рад на коме нису примењене мере 
за безбедност и здравље на раду;

— да се не користе прописана средства и опрема за личну за- 
штиту на раду;

— да запослени ради на радном месту са повећаним ризиком, 
a не испуњава прописане услове за рад на том радном месту, као и 
ако се није подвргао лекарском прегледу у прописаном року;

— да запослени није оспособљен за безбедан рад на радном 
месту на ком ради;

— да послодавац није спровео мере или извршио радн>е које 
му је, ради отклањања узрока који доводе до угрожавања безбедко- 
сти и здравл>а запосленог, наложио инспектор рада.”

Забрана рада код послодавца, као управна мера, веома је дело- 
творна, јер је инспектор рада саопштава одмах присутним лицима 
која су дужна да по њој поступе, a траје до отклањања уочене опа 
сности. Посебно наглашавам да није реч о забрани рада послодавцл 
(за шта инспектор рада нема овлашћења), већ о забрани рада код 
послодавца при обављању одређених послова, коришћењу одређе- 
них средстава, или ангажовању одређених лица. Послодавац код 
K o ra  је изречена ова мера може обавл>ати друге послове, користити 
друга средства, или ангажовати друга лица, ако се тиме не угрожава 
безбедност и здравл>е на раду тих или других лица и ако је предузео 
прописане мере за безбедан и здрав рад.

3.5. Изрицање мандатне казне

Инспектор рада има овлашћење да новчаном казном на лицу 
места казни послодавца,” кад врши надзор над применом Закона о 
раду, или физичко лице,^ кад врши надзор над применом Закона о 
забрани пушења у затвореним просторијама. Новчана казна у овим 
случајевима одређена је у фиксном износу, који инспектор рада на 
лицу места наплаћује од одговорног лица, a том лицу издаје потвр- 
ду о наплати казне. До 27. 8. 2004. године, уколико лице коме је из- 
речена мандатна казна исту не плати на лицу места, инспектор рада 
је издавао решење о изрицању казне, којим би одредио рок за упла- 
ту исте. Ако лице коме је изречена казна у датом року исту не упла- 
ти решење инспектора рада о изрицању казне извршавали су орга- 
ни за прекршаје кроз вођење прекршајног поступка. Законо.м о из-

52 Члан 66. став 2. Закона о безбедности и здрављу на ралу.
55 За случајеве прописане чланом 276. Закона о раду.
54 У случају прописаном чланом 7. став 1. Закона о забрани пушења у затворе- 

ним просторија.ма („Службени гласник PC”, број 16/95. и 101/2005).
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менама и допунама Закона о прекршајима („Службени гласник PC”, 
број 55/04) надлежност за вођење прекршајног поступка за прекр- 
шаје за које је прописана казна у фиксном износу пренета је на ор- 
гане управе, почев од 27. 8. 2004. године. Према овим изменама по- 
ступак је требао бити следећи: ако изречена новчана казна на лицу 
места не буде наплаћена инспектор рада би учиниоцу прекршаја 
одмах уручио позив да исту плати у року од 8 дана, или да одређе- 
ног дана и часа приступи у орган државне управе ради вођења по- 
ступка, a у органу државне управе требало је оформити службу за 
вођење прекршајних поступака. У Министарству рада и социјалне 
политике није дошло до формирања службе за вођење прекршајних 
поступака, те су инспектори рада и данас у ситуацији да не могу 
спровести извршење изречене новчане мандатне казне, те се овакве 
казне врло ретко и изричу.

3.6. Указивање и предлог послодавцу

При вршењу инспекцијског надзора инспектор рада врши увид 
у опште акте послодавца. Уколико уочи да општи акт послодавца 
није у сагласности са законом, или другим прописом, инспектор 
рада .може послодавцу указати на то и предложити да се утврђене 
незаконитости, односно неправилности, отклоне уз остављање од- 
говарајућег рока који не може бити дужи од 60 дана. Ако послода- 
вац не поступи по датом предлогу инспектор рада обавештава о то- 
ме орган надлежан за предузимање мера против аката који нису у 
складу са Уставом, законом и другим прописима.^^ У том смислу 
инспекција рада може се појавити као овлашћени предлагач у по- 
ступку за оцену уставности или законитости општих аката посло- 
давца пред Уставним судом.^^

3.7. Предузимање превентнвних мера и акција

Инспектор рада је дужан да предузима и предлаже потребне 
превентивне мере и акције у циљу спречавања повреде закона и 
других прописа.^^ Ово је веома значајно овлашћење инспектора ра- 
да, које није прецизирано, нити везано за поједине случајеве, што 
значи да инспектор рада, кад год је у прилици да спречи повреду 
закона и других прописа, треба да употреби ово овлашћење. Оно 
нарочито долази до изражаја у области безбедности и здравља на

35 Члан 31. Закона о државној уттрави (,,Ca>TK6eHH гласник P C ’, број 20/92. и 
48/93).

36 О N’MecHMUHMa у поступку пред Уставни.м судом видети у члану 29. Закона о 
Уставном суду („Стужбени гласник PC”, број 109/2007).

37 Члан 27. Закона о државној >тграви.
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раду, где врло често, инспектор  рада може превентивним  мерама да 
допринесе подизањ у нивоа безбедности запослених. Овакве мере су 
неретко и наЈделотворније, јер  инспектор  рада не делује репресив- 
но , па послодавци и  запослени предложене мере радо спроводе, a 
инспектора  рада доживл>авају као партнера ко ји  им пруж а потребну 
стручну помоћ.

Дужност је инспектора рада да, као службену тајну, чува подат- 
ке до којих дође приликом вршења надзора и друге тајне одређене 
законом, или другим прописом. Као државни службеник инспектор 
рада има обавезу да, при свом деловању, поштује начела законито- 
сти, непристрасности и политичке неутралности.^*

У процесном смислу инспектори рада примењују одредбе Зако- 
на о општем управном поступку. У том смислу инспектори рада су 
дужни да поштују основна начела општег управног поступка, као 
што су:

— Начело законитости — које значи да инспектор рада, кад по- 
ступа у управним стварима, своје поступање и одлуку темељи на за- 
кону и другим прописима. Ово је једно од основих начела не само 
управног поступка, већ уопште положаја и функције носилаца јав- 
них овлашћења. Оно омогућава правну сигурност грађана и једнако 
поступање према њима у истим правним ситуацијама. To значи да 
на носиоца јавних овлашћења, у овом случају инспектора рада, при 
његовом поступању и одлучивању, не смеју утицати субјективни 
елементи, нити друга лица и органи, већ се одлука мора темељити 
на утврђеним чињеницама и прописима.

— Начело заштите права грађана и заштите јавног интереса — 
што значи да је инспектор рада, при вођењу управног поступка, ду- 
жан да води рачуна да остваривање права и правних интереса једне 
странке не буде на штету права и правних интереса других лица, 
нити у супротности са законом и утврђеним јавним интересима. 
Овим начелом мора се обезбедити равнотежа између појединачних 
интереса и заштита општег интереса.

— Начело ефикасности — чијом применом инспектор рада, кад 
решава у управним стварима, треба да обезбеди успешно и квали- 
тетно остваривање и заштиту права и правних интереса странака у 
поступку. Једна од карактеристика управног поступка управо је бр- 
зина којом се остварују, или штите, одређена права и правни инте- 
реси. Међутим, брзина не сме ићи на уштрб квалитету, те инспек- 
тор рада треба да без одлагања предузме све потребне радње у 
управном поступку, како би се што пре утврдиле све битне чиње- 
нице и околности на основу којих ће бити донета ваљана одлука и 
тиме је ово начело у потпуности испоштовано.

38 Члан 5. и 23. Закона о државним службениии.ма.
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— Начело истине — које значи да инспектор рада у управном 
поступку мора правилно и потпуно утврдити све чињенице и окол- 
ности које су од значаја за доношење законитог и правилног реше- 
ња. Са тим у вези инспектор рада ће извести све потребне доказе: 
извршити увид у документацију која је потребна, саслушати сведо- 
ке, извршити увиђај и сл. како би са сигурношћу утврдио стварно 
чињенично стање.

— Начело саслушања странке — што значи да је инспектор ра- 
да дужан да омогући странци да се пре доношења решења изјасни 
о чињеницама и околностима које су од значаја за његово доноше- 
ње. Ово начело свакако доприноси правилном и потпуном утврђи- 
вању свих одлучних чињеница.

— Начело оцене доказа — по ком инспектор рада по свом уве- 
рењу, на основу савесне и брижљиве оцене сваког доказа посебно и 
свих доказа заједно, као и на основу резултата целокупног поступ- 
ка, одлучује које ће чињенице узети као доказане, на основу којих 
ће и донети своју одлуку.

— Начело самосталности у решавању — које значи да инспек- 
тор рада самостално утврђује чињенице и околности на основу ко- 
јих примењује прописе и доноси своју одлуку у управном поступку. 
Ово начело је у тесној вези са начелом законитости и оно указује на 
значај носилаца јавних овлашћења, њихов положај и улогу у зашти- 
ти правног поретка и интереса грађана.

— Начело двостепености у решавању — које је поменуто код 
права и дужности инспектора рада у погледу налагања послодавцу 
да изврши меру или радњу ради отклањања утврђених недостатака 
или неправилности.

— Начело правоснажности решења — по ком се правоснажно 
решење инспектора рада може поништити, укинути, или изменити 
само у случајевима који су предвиђени законом. Овакве случајеве 
прописао је Закон о општем управном поступку.^^

— Начело економичности постЈТ1ка — по ком инспектор рада 
управни поступак мора водити без одуговлачења и са што мање 
трошкова за учеснике у поступку, али тако да се прибаве сви докази 
потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања и 
доношење законитог и правилног решења. Ово начело, као и наче- 
ло ефикасности, указује на неопходност успосташвања реалног од- 
носа између квалитета и квантитета, где се предност свакако мора 
дати квалитету.

— Начело пружања помоћи странци — које значи да је инспек- 
тор рада дужан да се стара да незнање и неукост странке и друтих 
учесника у поступку не буде на штету права која им по закону при- 
падају. Из овог рахлога инспектор рада ће неуке странке упознати 
са правима која имају у области радних односа и безбедности и

39 Чл. 251—260. Закона о општем управном пост\'пк>’.
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здравља на раду, овлашћењима инспекције рада и других органа 
пред којима могу заштитити своја права и правним средствима која 
у том смислу могу употребити.

— Начело употребе језика и писма у поступку — по ком је ин-
спектор рада дужан да учесницима у поступку обезбеди коришћење 
свог језика и писма, уколико исти не користе језик и писмо на коме 
се води поступак. По правилу управни поступак се води на српском 
језику, уз коришћење ћириличног писма. На подручјима на којима 
је, у складу са законом, у службеној употреби и језик одређене на- 
ционалне мањине поступак се води и на језику и уз употребу писма 
те националне мањине. Право на коришћење свог језика учесници- 
ма управног поступка обезбеђује се путем ангажовања тумача.

Мноштво начела, које морају поштовати инспектори рада и 
неопходност њиховог комбиновања и усклађивања, те примена ла 
конкретни управни поступак, указује на потребу за креативношћу и 
стручношћу лица која се овим послом баве. Свака ситуација је спе- 
цифична и изискује посебан приступ како би се у целости утврдило 
чињенично стан>е, као подлога за правилно одлучивање.

ЗАКЉУЧАК

Положај инспектора рада, као државних службеника, са утвр- 
ђеним надлежностима и механизмима деловања, даје јасну слику 
учешћа извршне власти у области рада. Преко инспектора рада, као 
носиоца јавних овлашћења, спроводи се стратегија државе у овој 
области. Због тога су инспекторима рада дата широка ошташћења, 
права и дужности, као механизми помоћу којих се одређена страте- 
гија спроводи. Безбедни и здрави услови рада и остваривање основ- 
них права из радног односа представљају базичне потребе сваког 
радно ангажованог лица, од њих зависи егзистенција тих лица и 
чланова њихових породица, те у ширем смислу и општи привредни 
развој друштва. To је разлог посебне бриге друштва за област рада и 
остваривање права у њој. Инспектори рада су носиоци активности 
везаних за спровођење прописа у области рада и на њима је задатак 
да, вршећи своја права и дужности, допринесу побољшању стања у 
овој области. Због тога је неопходно инспектору рада дати могућ- 
ност да изабере механизам који ће у конкретном случају дати најбо- 
љи ефект на област која је предмет контроле. Са друге стране ин- 
спектори рада морају бити посебно оспособл>ени да препознају су- 
штину проблема и да врше избор најделотворнијих механизама и 
метода. Наравно, општа начела која морају поштовати инспектори 
рада, остају оквир у ком они делују, чиме се штити правна сигур- 
ност странака и других учесника у управном поступку. Механизми, 
који стоје на располагању инспектору рада, у оквиру његових права 
и дужности, јесу и морају бити разноврсни.
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Проблеми, који су настали у примени појединих мера, које ко- 
ристе инспектори рада приликом инспекцијског надзора, требали 
би бити што пре решени, како би инспектори рада могли ефика- 
сније да делују применом најадекватнијих механизама. Ту посебно 
мислим на проблеме у наплати новчаних мандатних казни и спро- 
вођењу прекршајних поступака.

Кад су у питању мандатне казне неопходно је утврдити механи- 
зам наплате изречених казни, било путем формирања посебних ор- 
гана, било путем вођења прекршајног поступка пред органима за 
прекршаје у редовном поступку. Садашња немогућност наплате из- 
речене мандатне казне показује неефикасност овог инструмента и 
немогућност инспектора рада да путем његове примене оствари по- 
зитиван ефекат.

Спровођење прекршајних поступака за прекршаје прописане 
Законом о раду и Законом о безбедности и здрављу на раду наишло 
је на низ препрека. Високе новчане казне прописане за прекршаје 
(до 1.000.000,00 динара) и мали распон за одмеравање казне (од 
800.000,00 до 1.000.000,00 динара) не доприноси правној једнакости 
лица против којих се ови поступци воде, јер околности под којима 
је дошло до чињења прекршаја и објективне и субјективне каракте- 
ристике учиниоца прекршаја често нису ни приближне, те судија за 
прекршаје изрицањем приближно исте казне доводи до правне не- 
једнакости и губитка сврхе кажњавања. Због тога предлажем утвр- 
ђивање већег распона између законског минимума и законског мак- 
симума казне, како би судије за прекршаје могле правичније одре- 
дити санкцију примерену објективним и субјективним околностима, 
које могу утицати на одмеравање казне. Притом се увек мора води- 
ти рачуна о томе да казна не сме бити сама себи циљ, већ она мора 
остварити захтеве специјалне и генералне превенције, те довести до 
тога да се број повреда прописа смањи.

Са обзиром на осетљивост материје и односа који подлежу 
надзору инспектора рада предлажем да се одреди што више превен- 
тивних механизама путем којих ће инспектори рада моћи својим 
правовременим и едукативним активностима доприносити да стање 
у области радних односа и безбедности и здравл>а на раду буде што 
боље.
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POSITION, RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE LABOR INSPECTOR
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S u m m a r y

If we refer to labor inspector as leading person for securing enforcement of labor 
laws it is necessary to give a closer look of his position, rights and obligations, for this seg
ments present his significance in state’s administrative system and also explain a number of 
specific distinctions from other government employees and entities which exercise elements 
of governmental authority. For this reason this paper will also include general characteri
stics of labor inspector as government employee as well as distinctions which result in his 
specific position within the state’s administrative system.

Keywords', states administrative system, labor inspector, governmental authority, su
pervision, facts situation, rights, obligations, respionsibilities
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