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ОБИМ И ЕФЕКТИ ИЗВРШЕНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА 

 У  ПЕРИОДУ  01. ЈАНУАР  -  31. ДЕЦЕМБАР 2016.ГОДИНЕ 

 

 

 Инспекторaт за рад, као орган управе у саставу Министарства за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања,  је у периоду 01. јануар – 31. 

децембар 2016. године предузимао мере и активности у области радних односа 

и безбедности и здравља на раду са примарним циљем да се обезбеди примена 

одредаба Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о 

штрајку, Закона о спречавању злостављања на раду, Закона о равноправности 

полова, Закона о заштити становништва од изложености дуванском диму, 

Закона о заштити узбуњивача, Закона о упућивању запослених на привремени 

рад у иностранство и њиховој заштити, Закона о волонтирању и других закона, 

подзаконских прописа и колективних уговора. Приоритетно деловање 

Инспектората за рад било је усмерено на смањење броја повреда на раду и 

професионалних обољења, као и на сузбијање рада ''на црно'', и то како 

вршењем инспекцијских надзора по службеној дужности (редовни, контролни, 

надзори поводом повреда на раду) и по захтевима странака, тако и 

превентивним деловањем.  

 

 Инспекторат за рад је у наведеном периоду посебну пажњу 

посветио промоцији развоја националне културе превенције у области 

безбедности и здравља на раду и области радних односа, са посебним 

освртом на сектор малих и средњих предузећа и високоризичне секторе 

(грађевинарство, индустрија, пољопривреда..). Такође, примарна активност 

Инспектората за рад јесте решавање проблематике везане за категорије 

посебно осетљивих група запослених – питања везана за женску радну снагу – 

труднице и породиље,  те је у том смислу, Инспекторат за рад, имао повећан 

број надзора везаних за исплату зарада и накнада зарада за труднице и 

породиље, као и регулисања радноправног статуса трудница и породиља. 

 

 Инспекторат за рад у свом саставу има 25 одвојених одељења, 

одсека и групу инспекције рада у управним окрузима, 2 одељења инспекције 

рада у Граду Београду, као и два одељења у седишту Инспектората за рад. У 

Инспекторату за рад Републике Србије укупно је 260 запослених и 2 постављена 

лица ( директор и помоћник директора), од чега 240 инспекторa рада – правника 

и инжењера различитих техничких струка.  

 

 Према подацима Агенције за привредне регистре тренутно је 

регистровано 354.028 привредних субјеката (125.668 привредних друштава и 

228.360 предузетника), што значи да  један инспектор рада ''покрива'' 1.475 

привреднa субјекта. 

 

Извештај о обиму и ефектима инспекцијског надзора 
 

                         Инспектори рада на територији целе Републике Србије вршили су  

инспекцијске надзоре по службеној дужности, по захтевима странака, појачане 

ванредне  инспекцијске надзоре, а деловали су и превентивно.  
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             Да би ефекти на сузбијању рада ''на црно'' били што већи, 

Инспекторат за рад је реализовао и ванредне  инспекцијске надзоре  у одређеној 

делатности и на одређеној територији, како у току редовног радног времена, 

тако и ноћу и у дане викенда, често по принципу ''ротације'' инспектора. 

 

           У периоду 1. јануар - 31.децембар 2016.године , инспекција рада 

је извршила укупно 53.069 инспекцијских надзора, уз повећану ефикасност, 

јер је приликом инспекцијских надзора  затечено 19.472  лица  на 

фактичком раду -рад ''на црно''   (укључујући број лица без уговора о  раду 

код регистрованих, а и нерегистрованих субјеката!) , a што је за око 19% 

више него у 2015.години,  када  је затечено 16.408 лица на раду ''на црно''.  

 

                       После надзора, послодавци су засновали радни однос са 17.589 

лица која су била затечена на раду „на црно“, односно са  44 % више лица 

него у  2015.години, када су послодавци засновали радни однос са 12.250  

лица затечених на раду ''на црно''.     

 

                        Повећањем броја запослених са којима су послодавци у овом 

периоду засновали радни однос и наплатом доприноса,  приходи Републичког  

фонда  ПИО  у 2016. години су виши за 15 милијарди динара у односу на 

2015. годину. Републички фонд ПИО је на име дотација из буџета повукао 

13,26 милијарди динара мање у односу на претходну годину.      

 

                        У 2016.години, инспекција рада је донела укупно  10.419 решења 

о налагању отклањања утврђених неправилности, као и  478 решења о 

забрани рада на месту рада.  

 

                        Истовремено, инспектори рада су  поднели  3.571  захтев за 

покретање прекршајног поступка, издали су  1.084 прекршајних  налога и 

поднели  62 кривичне пријаве против одговорних лица. На  основу 

поднетих захтева за покретање прекршајног поступка  послодавци су  

кажњени новчаним казнама у укупном износу од  289.588.350,00 динара, а 

на основу издатих прекршајних налога у Буџет Републике Србије  је 

уплаћено 21.855.000,00 динара. 

 

                       Законом о инспекцијском надзору, проширен је домен 

надлежности инспекције рада, да поред регистрованих субјеката 

контролише и нерегистроване субјекте.  

            

                       У 2016.години  откривено је 813 нерегистрованих субјеката, 

при чему је код истих, поред физичких лица која су обављала делатност 

нерегистровано ( нерегистровани субјекти),  затечено још  459  

ангажованих лица на раду  ''на црно''. Највише нерегистрованих субјеката 

се бави  трговином, угоститељством, личним услугама,  поправком и 

одржавањем моторних возила, прерадом и обрадом  дрвета и производњом 

предмета од дрвета, занатским услугама и извођењем грађевинских радова, 

али су инспектори рада затицали   и нерегистроване вртиће, кладионице, 

геронтолошке центре. 



3 
 

                        Од укупног броја откривених нерегистрованих субјеката  503 се 

одмах уписало у регистар Агенције за привредне регистре. 

 

Област безбедности и здравља на раду 

 

Инспекторат за рад је у области безбедности и здравља на раду 

извршио    14.156 инспекцијских надзора, којима је било обухваћено 178.919 

запослених. 

           У 2016. години су инспектори рада донели 478 решења о 

забрани рада на месту рада, због опасних појава које су могле да угрозе 

безбедност и здравље запослених и донели су 5331 решење о отклањању 

недостатака из области безбедности и здравља на раду.  

           Такође, извршено је  900 инспекцијских  надзора поводом 

пријављених повреда на раду (29 надзора поводом смртних повреда на 

раду, 13 надзора поводом тешких повреда на раду са смртним исходом, 20 

надзора поводом колективних повреда на раду, 774 надзора поводом 

тешких повреда на раду и 64 надзора поводом лаких повреда на раду);    

           Инспекцијским надзорима у области безбедности и здравља на 

раду, инспектори најчешће утврђују  да послодавци у потпуности не 

спроводе одредбе Закона  о безбедности и здрављу на раду и подзаконских 

прописа.  

 

            Због кршења одредаба Закона о раду, инспектори рада су 

донели 4275 решења, којима су наложили отклањање утврђених 

неправилности. Приликом инспекцијских надзора по службеној дужности,   

инспектори рада у области радних односа   најчешће утврђују 

неправилности које се односе на неисплаћивање зарада и накнада 

запосленима у прописаним роковима и незакључивања уговора о радном 

ангажовању са лицима затеченим на раду.  

 

             Такође, донето је 813 решења, којима је наложено 

нерегистрованим субјектима да се упишу у регистар Агенције за привредне 

регистре и док то не учине забрањено им је обављање делатности, односно 

вршење активности. 

   

             Истовремено, поред донетих решења, инспектори рада су  

поднели  3571  захтева за покретање прекршајног поступка, а поднели су и 

62 кривичне  пријаве против одговорних лица. 
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    Повреде на раду 
 

 Повредом на раду, која је дефинисана чланом 22. Закона о 

пензијском и инвалидском осигурању сматра се повреда осигураника која се 

догоди у просторној, временској и узрочној повезаности са обављањем посла по 

основу кога је осигуран, проузрокована непосредним и краткотрајним 

механичким, физичким или хемијским дејством, наглим променама положаја 

тела, изненадним оптерећењем тела или другим променама физиолошког стања 

организма. 

 

 У случају када се догоди тешка, смртна или колективна 

повреда на раду или повреда због које запослени није способан за рад дуже 

од три узастопна радна дана, послодавац је дужан да исту пријави 

надлежној инспекцији рада и надлежном органу унутрашњих послова 

најкасније у року од 24 часа, од њеног настанка. 

 

 Када добије пријаву о повреди на раду, инспектор рада је 

дужан да одмах испита стање на лицу места и да предузме мере ради 

отклањања извора и узрока који су допринели повређивању запосленог.  

 

 Инспекција рада врши надзоре поводом свих пријављених 

повреда на раду, које су се догодиле приликом обављања послова у оквиру 

радних места. Једино се не врше надзори повреда на раду, које су се 

догодиле од куће до посла и обрнуто. 

 

Упоредна анализа извршених инспекцијских надзора поводом смртних 

повреда на раду  за период 2013. – 2016. година 

 

година 

 Број извршених инспекцијских надзора у случају смртне, тешке 

са смртним, колективне, тешке и лаке повреде на раду 

Укупно смртних 

тешке са 

смртним 

исходом 

колективних тешких  лаких 

2013. 1146 24 14  11 849  248 

2014. 1100 21 17  19 904  139 

2015.   947 24 14  18 780  111 

2016.   900 29 13  20 774    64 

 

 

Најчешћи узроци повреда на раду 

 

 Инспекцијским надзорима у области безбедности и здравља на 

раду, утврђено је да послодавци у потпуности не спроводе одредбе Закона  о 

безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа.  

 

 Анализом узрока и околности због којих је дошло до повреда на 

раду, утврђено је да су најчешћи узроци повређивања следећи: 
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- небезбедан рад на висини и на непрописно монтираним скелама;  

- некоришћење прописаних средстава и опреме за личну заштиту на раду 

првенствено рад без заштитног шлема и заштитног опасача; 

- рад у непрописно обезбеђеним ископима; 

- непримењивање основних начела организације извођења радова; 

- одступање од прописаног и утврђеног процеса рада; 

- непрописна сарадња (координација) учесника у раду, 

- непрописан рад са опремом за рад;  

- неоспособљеност ангажованих на раду за безбедан рад; 

- непотпуно спровођење мера безбедности и здравља на раду на 

местима рада; 

- ангажовање знатног броја необучених лица која раде на ''црно''. 

 

 Имајући у виду да су најчешћи узроци повреда на раду небезбедан 

рад на висини, некоришћење прописаних средстава и опреме за личну заштиту 

на раду (рад без заштитног шлема и заштитног опасача), као и рад у непрописно 

обезбеђеним ископима, циљ спровођења свих превентивних мера у области 

безбедности и здравља на раду јесте елиминисање или смањење опасности и 

штетности у процесу рада, што се, поред осталог, постиже и коришћењем 

средстава и опреме за личну заштиту на раду. Примена средстава и опреме за 

личну заштиту на раду треба да смањи или да елиминише могућност 

повређивања или обољевања, а не да отежава рад или да повећава ризик од 

истих. Наменско коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду 

(заштитни шлем, заштитни опасач за рад на висини, заштитне наочаре, 

антифони, заштитне рукавице, заштитна обућа и др.) умногоме доприноси 

спречавању повређивања запосленог. 

 

 Такође, нека лица која су задобила смртне и тешке повреде на 

раду у делатности грађевинарства нису имала закључене уговоре о раду. Лица 

која послодавци ангажују без уговора о раду (рад ''на црно'') углавном обављају 

повремене и привремене (сезонске) послове и ступају на рад без претходног 

упознавања са технологијом рада, при чему се недовољно води рачуна о 

њиховој стручној квалификацији за обављање тих послова, као и о њиховом 

оспособљавању за безбедан и здрав рад. Последица свега наведеног јесте 

повећан ризик од повређивања код лица која раде ''на црно'', на шта 

недвосмислено и указују подаци о повредама на раду. 
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Најугроженија занимања у Републици Србији 

на основу смртних повреда на раду Републици Србији 

 

 Ако се узму у обзир све специфичности и опасности везане за 

извођење радова и технолошки процес производње, као и примена мера за 

безбедан и здрав рад запослених и број повреда на раду, грађевинарство и 

индустрија спадају у најризичније делатности.  

 

  Сходно наведеном, најугроженија занимања запослених су 

грађевински радници различитих профила - НК радници, армирачи, тесари, 

зидари, возачи (аутовиљушкара, теретних моторних возила), 

аутомеханичари, помоћни радници, електромонтери, бравари - заваривачи 

и руковаоци дизалицама - крановима. 

 

 

Предузете мере у Одељењу за другостепени управни поступак у 

области радних односа и безбедности и здравља на раду 

 

 У извештајном периоду примљено је укупно 3016 предмета 

(решавања по жалбама, одговори на тужбе, достављање списа јавном тужиоцу, 

одговори на различите представке које укључују одговоре на представке 

заштитнику грађана, поверенику за информације од јавног значаја, електронске 

представке, које укључују и брзе одговоре, давање мишљења на нацрте закона и 

остали видови представки. 

 

 Одлучујући по жалбама изјављеним на првостепена решења 

донето је укупно 639   решења, од тога 427 решења којима је жалба одбијена као 

неоснована, 101  решење којим је поништено и враћено на поновни поступак 

решење или закључак, 55  решења којим је поништено  решење или закључак  и 

другачије одлучено, 24 решења којим је оглашено ништавим решење, 

укључујући  30  решења која су донета у поступцима по ванредним правним 

лековима и и  2 закључка. 

 

 Дато је 65 одговора на тужбу у управним споровима пред 

Управним судом Србије, извршен је увид у 3 предмета и исти су достављени 

Републичком јавном тужилаштву, а у вези иницијативе за заштиту законитости. 

 

 Обрађено је 1326 представки, којима су се, по различитим 

питањима из области радних односа и безбедности и здравља на раду 

Министарству обраћали запослени и друга лица. Такође, дат је одговор на 639 

електронских представки, који укључује и брзе одговоре.  

 

  Обрађено је 81 обраћање  од стране Заштитника грађана 

Републике Србије, као и 121 захтев Републичког повереника за информације од 

јавног значаја и заштиту података о личности. 

 

 Обрађено је 55 мишљења на нацрте закона и  дати су одговори 

разним медијима приликом њиховог писменог обраћања Инспекторату за рад.  
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Анализа начина решавања првостепених органа 

за вођење прекршајног поступка по поднетим захтевима 

за покретање прекршајног поступка у 2016. години 

 

  У 2016. години, по захтевима за покретање прекршајног поступка 

поднетим према Закону о раду, укупан износ изречених новчаних казни по 

решењима судија за прекршаје је 217.855.050,00 динара (на основу 1.670  

поднетих захтева за покретање прекршајног поступка). 

 

 Одбачено је 17 захтева, дошло је до 55 прекида поступка, 

обустављено је 194 поступака, изречено је 279 опомена, а застарело је 393 

покренутих прекршајних поступака. Инспектори рада су уложили 84 жалбе 

на решења органа за прекршаје, а поводом поднетих захтева за покретање 

прекршајног поступка у области радних односа. 

 

 У области безбедности и здравља на раду, по захтевима за покретање 

прекршајног поступка поднетим према Закону о безбедности и здрављу 

раду, укупан износ изречених новчаних казни по решењима судија за 

прекршаје је 68.634.300,00 динара (на основу 569 поднетих захтева за 

покретање прекршајног поступка), док је  застарело 164 поступака, 

изречено је 97  опомена, обустављено је 130 поступака, прекинуто 15 

поступака, одбачено је 15 захтева. Инспектори рада су уложили 26 жалби 

на решења органа за прекршаје, а поводом поднетих захтева за покретање 

прекршајног поступка у области безбедности и здравља на раду. 

 

 Износ изречених новчаних казни по решењима судија за прекршаје, 

а на основу поднетих захтева за покретање прекршајног поступка према 

Закону о спречавању злостављања на раду је 315.000,00 динара, а према 

осталим прописима 2.784.000, 00 динара.  

 

 Укупан износ изречених новчаних казни по свим поднетим 

захтевима за покретање прекршајног поступка, у области радних односа и 

у области безбедности и здравља на раду износи 289.588.350,00 динара. 
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Појачани инспекцијски надзори у различитим делатностима на 

територији Републике Србије 

 

 Појачани инспекцијски надзори у играоницама, у  објектима у 

којима се организују прославе рођендана и у вртићима на целој 

територији Републике Србије 

 (02. до 04. фебруар 2016. године) 
 

                    Инспекција  рада јe у периоду од 02. до 04. фебруара 2016. 

године,  извршила појачане инспекцијске надзоре у области радних односа 

и безбедности и здравља на раду у играоницама, у објектима у којима се 

организују прославе рођендана и у вртићима на целој територији 

Републике Србије.  

 

                     Инспекцијским надзорима је обухваћено укупно 349 послодаваца.  

Приликом инспекцијских надзора, инспектори рада су од укупно 764   лица 

затечених на раду, утврдили да је 163 лица радило ''на црно'', односно да са 

тим лицима послодавци нису закључили уговоре о раду и  нису их 

пријавили на обавезно социјално осигурање.  

 

                     На основу утврђеног чињеничног стања, инспектори рада су донели 

решења о отклањању утврђених неправилности и наложили су послодавцима 

заснивање радног односа са затеченим лицима на раду ''на црно''.  

 

                     Такође, инспекцијским надзорима је откривено и 18 

нерегистрованих играоница,   у којима je  затеченo   6  лица на раду ''на 

црно'', док је у 12 играоница затечен само власник играонице.  

 

                     Нерегистроване играонице су откривене у Краљеву, Рашкој, 

Крагујевцу,  Пироту, Новом Пазару, Александровцу, Прокупљу, , 

Сурдулици, Куршумлији и Косјерићу.  

 

           Инспектори рада су одмах донели 18  решења, којима су  

нерегистрованим субјектима наложили  да без одлагања покрену прописани 

поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су им   даље обављање 

делатности или вршење активности до испуњења за то прописаних  услова. 

 

            Инспектори рада ће контролисати извршење донетих решења и 

уколико се утврди да  нерегистровани субјекти нису  поступили по решењу 

и да су  наставили са нерегистрованим радом, инспектори рада ће против 

истих  поднети   захтеве за покретање прекршајног поступка. 

 

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори 

рада су поднели 19 захтева за покретање прекршајног поступка, док су у 

области безбедности и здравља на раду поднели 3 захтева за покретање 

прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против 

предузетника. Такође, због утврђених прекршаја за које је предвиђена 

новчана казна у фиксном износу,  инспектори су издали и 9  прекршајних 

налога. 
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                     Инспекција рада је донела 83 решења са налозима за отклањање 

утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду који су се 

углавном односили на испитивање електричних инсталација, оспособљавање 

запослених за безбедан и здрав рад, доношење, односно  допуну  акта о процени 

ризика на радним местима у радној околини,  испитивање услова радне околине 

од стране правног лица са лиценцом, организовање послова безбедности и 

здравља на раду,  оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање 

прве помоћи, вођење прописане евиденције из безбедности и здравња на раду. 

                       

                     Инспектори рада су  донели и  54 решења којима је, поред 

осталог,  наложено послодавцима да заснују радни однос са радно 

ангажованим лицем, утврде одмор у току рада и распоред рада у недељи.  

 

                     Имајући у виду број лица која инспекција рада приликом 

појачаних инспекцијских надзора затиче на раду ''на црно'', као и 

чињеницу  да са  највећим бројем тих лица послодавци, одмах након 

надзора закључују  уговор о раду и пријављују их  на обавезно социјално 

осигурање, што је и превасходни циљ инспекцијe рада, Инспекторат за рад 

ће и у предстојећем периоду наставити са  организовањем ванредних, 

појачаних инспекцијских надзора на целој територији Републике  Србије.  

 

Појачани инспекцијски надзори на периферији 

 Београда и Новог Сада 

 (09. фебруар 2016. године) 
 

  Инспекција  рада јe дана 09. фебруара 2016. године,  извршила 

појачане инспекцијске надзоре у области радних односа, са превасходним 

циљем утврђивања радно-правног статуса радно ангажованих лица код 

послодаваца на периферији Београда и Новог Сада.  
 

                      Ефикасним, ''блиц'' инспекцијским контролама,  које су 

вршили инспектори рада из подручних јединица инспекције рада у 12 

управних округа, по принципу ''ротације'', обухваћено је укупно 235 

послодаваца.  Приликом инспекцијских надзора, инспектори рада су од укупно 

544   лица затечених на раду, утврдили да је 106 лица ( 20%) радило ''на 

црно'', односно да са тим лицима послодавци нису закључили уговоре о 

раду и  нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.                      
 

                     Такође, инспекцијским надзором  је откривена и 1  нерегистрована 

стаклорезачка  радња у Котежу у београдској општини Палилула. 

 

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори 

рада су поднели 15 захтева за покретање прекршајног поступка, док су у 

области безбедности и здравља на раду поднели 3 захтева за покретање 

прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против 

предузетника. Такође, због утврђених прекршаја за које је предвиђена 

новчана казна у фиксном износу,  инспектори су издали и 19  прекршајних 

налога. 
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                         Инспектори рада су због утврђених неправилности у области 

радних односа донели и  47 решења којима је, поред осталог,  наложено 

послодавцима да заснују радни однос са радно ангажованим лицем, као и  

15  решења са налозима за отклањање утврђених недостатака у области 

безбедности и здравља на раду.   

                                          

 

Појачани инспекцијски надзори у  планинским туристичким 

центрима   

 (11. фебруар 2016. године) 
 

                       Инспекција  рада јe дана 11. фебруара 2016. године,  извршила 

појачане инспекцијске надзоре у области радних односа, са превасходним 

циљем утврђивања радно-правног статуса радно ангажованих лица код 

послодаваца у планинским туристичким центрима - Копаонику, Златибору, 

Златару и Старој планини.  
 

                      ''Блиц'' инспекцијским контролама,  које су вршили 

инспектори рада из подручних јединица инспекције рада у 12 управних 

округа, по принципу ''ротације'', обухваћено је укупно 276 послодаваца.  

Приликом инспекцијских надзора, инспектори рада су од укупно  692   лица 

затечена на раду, утврдили да је 116 лица ( 17 %) радило ''на црно'', 

односно да са тим лицима послодавци нису закључили уговоре о раду и  

нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.                      
 

                     Такође, инспекцијским надзором  је откривено и 8 

нерегистрованих субјеката који се баве угоститељством и трговином. 

 

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори 

рада су поднели 26 захтева за покретање прекршајног поступка, док су у 

области безбедности и здравља на раду поднели 3 захтева за покретање 

прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против 

предузетника. Такође, због утврђених прекршаја за које је предвиђена 

новчана казна у фиксном износу,  инспектори су издали и 14  прекршајних 

налога. 

 

                         Инспектори рада су због утврђених неправилности у области 

радних односа донели и  58 решења којима је, поред осталог,  наложено 

послодавцима да заснују радни однос са радно ангажованим лицем, као и  6  

решења са налозима за отклањање утврђених недостатака у области 

безбедности и здравља на раду.   
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Појачани инспекцијски надзори у радио и телевизијским 

станицама 

(17. до 23. фебруар 2016. године) 
 

                     Инспекција  рада јe у периоду од 17. до  23. фебруара 2016. 

године,  извршила појачане инспекцијске надзоре у области радних односа 

и безбедности и здравља на раду код послодаваца који емитују радио и 

телевизијске програме на целој територији Републике Србије.  

 

                     Инспекцијски надзори су извршени у радним просторијама у 

седиштима  187 послодаваца који се баве емитовањем радио и телевизијског 

прогрма, као и у радним просторијама 9 дописништава.Приликом 

инспекцијских надзора, инспектори рада су од укупно 1.385   лица затечених 

на раду, утврдили да је 44 лица радило ''на црно'', односно да са тим 

лицима послодавци нису закључили уговоре о раду и  нису их пријавили на 

обавезно социјално осигурање.                      

 

                     Лица на раду ''на црно'' су затечена код 24 послодавца, од тога код 

по једног послодавца у Краљеву,  Крушевцу и Нишу, затечена су  по 4 лица 

на раду ''на црно'', код по једног послодавца у Врању  и Нишу су затечена по 

3 лица на раду ''на црно'', док су у Блацу, Великој Плани, Суботици, 

Ужицу, Горњем Милановцу затечена по 2 лица на раду ''на црно, а код 2 

послодавца у Ваљеву су,  такође затечена по 2 лица на раду ''на црно''.                      

 

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори 

рада су поднели 13 захтева за покретање прекршајног поступка, док су у 

области безбедности и здравља на раду поднели 3 захтева за покретање 

прекршајног поступка. Такође, због утврђених прекршаја за које је 

предвиђена новчана казна у фиксном износу,  инспектори су издали и 6  

прекршајних налога. 

 

                     Инспекција рада је донела 97 решења са налозима за отклањање 

утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду који су се 

углавном односили на испитивање електричних инсталација, оспособљавање 

запослених за безбедан и здрав рад, доношење, односно  допуну  акта о процени 

ризика на радним местима у радној околини,  испитивање услова радне околине 

од стране правног лица са лиценцом, организовање послова безбедности и 

здравља на раду,  оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање 

прве помоћи, вођење прописане евиденције из безбедности и здравља на раду. 

                      

                     Инспектори рада су  донели и  66 решења са налозима за 

отклањање утврђених неправилности у области радних односа којима је, 

поред осталог,  наложено послодавцима да заснују радни однос са радно 

ангажованим лицем, утврде одмор у току рада и распоред рада у недељи,  

доставе запосленима  обрачуне зарада и накнада зарада,  исплате 

неисплаћене, доспеле зараде, донесу акт о систематизацији и организацији 

послова, утврде елементе уговора о раду,  устроје евиденцију о зарадама.  

 

                     Инспектори рада су донели 7 решења којима су послодавцима 

наложили да запосленима доставе обрачун неисплаћене зараде, 9 решења 
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којима је послодавцима наложено  да запосленима исплате неисплаћене, 

доспеле зараде,  док се 15 донетих решења односило на доношење одлуке о 

распореду радног времена и радспореду одмора у току дневног рада.  

 

                      Такође, инспекција рада је донела и решење којим је наложено 

послодавцу да запосленима достави обавештење о правима узбуњивача, 

поступку узбуњивања, као и другим питањима од значаја за узбуњивање и 

заштиту узбуњивача, као и   да одреди лице  овлашћено за пријем 

информације и вођење поступка у вези са унутрашњим  узбуњивањем, у 

складу са Законом о заштити узбуњивача.  

 

                       Инспектори рада су донели и 4 решења којим су наложили 

послодавцима  да запосленима доставе обавештења о забрани вршења 

злостављања и правима, обавезама и одговорностима запосленог и 

послодавца у вези са забраном вршења злостављања, у  складу са Законом  

о спречавању злоставњања на раду. 

 

                        Инспектори рада су код 2 послодавца затекли укупно  4 лица 

са којима послодавци нису закључили одговарајуће уговоре у складу са 

законом и то 2 лица са закљученим  уговором о делу и  2 лица са 

закљученим уговором о обављању привремених и повремених послова. 

Инспектори рада су решењима наложили послодавцима престанак радног 

ангажовања по основу наведених уговора и регулисање радно правног 

статуса ових лица у складу са законом. 

 

                    Током инспекцијских надзора, запослени нису инспекторима 

рада пријављивали случајеве дискриминације и злостављања на раду,  

нити случајеве  спречавања синдикалног организовања.  

 

Појачани инспекцијски надзори у коцкарницама, слот клубовима  

и  кладионицама,  

( 24. и 25. фебруар  2016.године) 

 
 

         Инспекторат за рад јe дана 24. и 25. фебруара 2016.године извршио 

појачане инспекцијске надзоре  у  области  радних односа   и  безбедности  и  

здравља  на  раду  у коцкарницама, слот клубовима  и  кладионицама  на 

територији Републике Србије.  

 

                     Инспекцијским надзорима  обухваћено   је  543  коцкарница, слот 

клубова   и  кладионица.   

 

                     Приликом инспекцијских надзора  од укупно 931  затеченог  радно 

ангажованог лица,  62  лица је  радило ''на црно'',  јер послодавци са њима 

нису  закључили уговоре о раду и нису их пријавили на обавезно  социјално 

осигурање.        

 

                     Највише лица на раду ''на црно'' је  затечено у кладионици у 

Сурдулици и  у кладионици у Нишу,  и то по 3 лица, док  су  у 



13 
 

кладионицама у Рашкој, Лесковцу, Чоки и Бујановцу, затечена по 2 лица 

на раду ''на црно''.  

                       

                      Такође, инспекцијским надзором  је откривена и 1 нерегистрована 

кладионица у Прњавору.    

                     

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа инспектори 

рада су поднели 15 захтева за покретање прекршајног поступка, док су у 

области безбедности и здравља на раду поднели 3 захтева за покретање 

прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против 

предузетника. Такође, због утврђених прекршаја за које је предвиђена 

новчана казна у фиксном износу,  инспектори су издали и 17  прекршајних 

налога. 

 

                     Инспектори рада су због утврђених неправилности у области 

радних односа донели и  37 решења којима је, поред осталог,  наложено 

послодавцима да заснују радни однос са радно ангажованим лицем. 

Инспекција рада је донела и  83  решења  са налозима за отклањање 

утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду.    
 

 

Појачани инспекцијски надзори у Нишу   

 (07. март 2016. године) 
 

 Инспекција  рада јe дана  07. марта  2016.године, на пијацама  у 

Нишу  извршила појачане инспекцијске надзоре код послодаваца у области 

радних односа и безбедности и здравља на раду.  

 

 Инспекцијским надзорима су обухваћена  44 послодавца који се 

баве трговином цвећа.  

 

 Приликом инспекцијских надзора, инспектори рада су од укупно 

67   затечених лица на раду  утврдили да је чак  25  лица радило ''на црно''  

(  37% ), односно са тим лицима послодавци нису закључили уговоре о раду 

и  нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.  

 

 Због утврђених прекршаја у области радних односа, 

инспектори рада су поднели 12 захтева за покретање прекршајног 

поступка. 

 

                         Инспекција рада је донела 12 решења са налозима за 

отклањање утврђених недостатака у области безбедности и здравља на 

раду, као и 5 решења у области радних односа којима је, поред осталог,  

наложено послодавцима да заснују радни однос са радно ангажованим 

лицем.  

 

                         Такође, инспекцијским надзорима су  откривена и 2 

нерегистрована субјекта који  обављају  нерегистровану  делатност 

трговине. 
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             Инспектори рада су одмах донели 2  решења, којима су  

нерегистрованим субјектима наложили  да без одлагања покрену прописани 

поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су им   даље обављање 

делатности или вршење активности до испуњења за то прописаних  услова. 

 

        

Појачани инспекцијски надзори у кол (позивним) центрима, 

аутоотпадима и у објектима за продају половних аутомобила  

(09. и 10. март 2016. године) 
 

  Инспекција  рада јe дана  09. и 10. марта  2016. године,  у кол 

(позивним) центрима, аутоотпадима и  у објектима за продају половних 

аутомобила, извршила појачане инспекцијске надзоре  у области радних 

односа и безбедности и здравља на раду.  

 

           Инспекцијским надзорима којима  су  обухваћена  227  

послодавца, инспектори рада су од укупно 995 затечених лица на раду, 

утврдили да је 52 лица радило ''на црно'', односно са тим лицима 

послодавци нису закључили уговоре о раду и  нису их пријавили на 

обавезно социјално осигурање.   

 

 Због утврђених прекршаја у области радних односа, 

инспектори рада су поднели 16 захтева за покретање прекршајног 

поступка, док су у области безбедности и здравља на раду поднели 7 захтева 

за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног лица, 

односно против предузетника. Такође, због утврђених прекршаја за које је 

предвиђена новчана казна у фиксном износу,  инспектори су издали и 9 

прекршајних налога. 

 

                         Инспекција рада је донела 68 решења са налозима за 

отклањање утврђених недостатака у области безбедности и здравља на 

раду, као и   21 решење  за отклањање утврђених неправилности у области 

радних односа, којима  је, поред осталог,  наложено послодавцима да 

заснују радни однос са радно ангажованим лицем.  

 

                         Такође, инспектори рада су открили и 9 нерегистрованих 

субјеката, од којих су 4 аутоотпади, а   5 субјекта су  обављали 

нерегистровану трговну половним аутомобилима. По један нерегистровани 

субјект  је откривен  у Лесковцу, Зајечару, Зрењанину, Севојну, Краљеву и 

Јагодини, док су 3 откривена у Рашкој. 

 

 Инспекција рада је у више случајева покушала да изврши 

надзоре у регистрованим седиштима послодаваца и том приликом је 

утврђено да су ови   послодавци регистровани  у стамбеним објектима,  у 

закључаним становима и без истакнуте фирме. Како није било могућности 

да се изврши надзор и утврди да ли се на наведеној адреси заиста врши 

делатност, инспекција рада ће у што краћем року, уз сарадњу са другим 

надлежним инспекцијама, поновити ове надзоре.  
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Појачани инспекцијски надзори у ветеринарским и 

пољопривредним апотекама, ветеринарским ординацијама,  pet 

shop продавницама, продавницама сточне хране  и цвећарама на 

целој територији Републике Србије 

 (24. март 2016.године) 

 
  Инспекција  рада јe дана 24. марта 2016. године,  извршила 

појачане инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и 

здравља на раду у ветеринарским и пољопривредним апотекама, 

ветеринарским ординацијама,  pet shop продавницама, продавницама 

сточне хране  и цвећарама на целој територији Републике Србије.  

 

                     Инспекцијским надзорима је обухваћено укупно 525 привредних 

субјеката.  Приликом инспекцијских надзора, инспектори рада су од укупно 

804 лица затечених на раду, утврдили да је 79 лица радило ''на црно'' ( око  

10% ), односно да са тим лицима послодавци нису закључили уговоре о 

раду и  нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.  

 

                     Такође, инспекцијским надзорима је откривена и једна 

нерегистрована цвећара у којој је затечен власник и једно лице на раду ''на 

црно''. 

                   

          Инспектори рада су одмах донели 1 решење, којим су  

нерегистрованом субјекту наложили  да без одлагања покрене прописани 

поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су му   даље 

обављање делатности или вршење активности до испуњења за то 

прописаних  услова. 

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори 

рада су поднели 23 захтева за покретање прекршајног поступка, док су у 

области безбедности и здравља на раду поднели 9 захтева за покретање 

прекршајног поступка против правног и одговорног лица, односно против 

предузетника. Такође, због утврђених прекршаја за које је предвиђена 

новчана казна у фиксном износу,  инспектори су издали и 2  прекршајна 

налога. 

 

                     Инспекција рада је донела 186 решења са 679 налога  за 

отклањање утврђених недостатака у области безбедности и здравља на 

раду који су се углавном односили на испитивање електричних инсталација, 

оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, доношење, односно  допуну  

акта о процени ризика на радним местима у радној околини,  испитивање услова 

радне околине од стране правног лица са лиценцом, организовање послова 

безбедности и здравља на раду,  оспособљавање одговарајућег броја запослених 

за пружање прве помоћи, вођење прописане евиденције из безбедности и 

здравља на раду. 

                       

                     Инспектори рада су у области радних односа донели и  72 решења 

којима је, поред осталог,  наложено послодавцима да заснују радни однос са 

радно ангажованим лицем, уговором о раду утврде одмор у току рада и 
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распоред рада у недељи, као и новчани износ основне зараде, доставе 

запосленима обрачун зараде и воде месечну евиденцију о заради и накнади 

зараде.  

                                                            

Појачани инспекцијски надзори у aгенцијама за продају и 

изнајмљивање некретнина на целој територији  

Републике Србије 

 (29. март 2016.године) 

 
 Инспекција  рада јe дана 29. марта 2016. године,  извршила 

појачане инспекцијске надзоре у области радних односа у aгенцијама за 

продају и изнајмљивање некретнина на целој територији Републике 

Србије.  

 

                     Инспекцијским надзорима су обухваћена укупно 323 привредна 

субјекта.  Приликом инспекцијских надзора, инспектори рада су од укупно 460 

лица затечених на раду, утврдили да је 45 лица радило ''на црно'' 

(приближно 10% ), односно да са тим лицима послодавци нису закључили 

уговоре о раду и  нису их пријавили на обавезно социјално осигурање.  

 

                   Инспектори рада су инспекцијским надзорима утврдили и да у  

20 регистрованих агенција за продају и изнајмљивање некретнина 

делатност обављају сами предузетници, без ангажовања других лица.  

 

                  Такође, инспекција рада је у 79 случаја покушала да изврши 

надзоре у регистрованом седишту агенција за продају и изнајмљивање 

некретнина и том приликом је утврђено да су ове агенције  регистроване  у 

стамбеним објектима,  у закључаним становима и без истакнуте фирме. 

Како није било могућности да се изврши надзор и утврди да ли се на 

наведеној адреси заиста врши делатност, инспекција рада ће у што краћем 

року, уз сарадњу са другим надлежним инспекцијама, поновити ове 

надзоре.  

 

                     Због утврђених прекршаја, инспектори рада су поднели 18 

захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног 

лица, односно против предузетника. Такође, због утврђених прекршаја за 

које је предвиђена новчана казна у фиксном износу,  инспектори су издали 

и  3 прекршајна налога. 

 

                     Инспекција рада је донела 23 решења којима је, поред осталог,  

наложено послодавцима да заснују радни однос са радно ангажованим 

лицем, уговором о раду утврде одмор у току рада и распоред рада у недељи, 

као и новчани износ основне зараде, доставе запосленима обрачун зараде и 

воде месечну евиденцију о заради и накнади зараде.  

 

                     Такође, инспекцијским надзорима су откривена и два  

нерегистрована привредна субјекта, један у Нишавском, а други у 

Подунавском управном округу, у којима су  затечени власници и укупно 3 

лица на раду ''на црно''. 
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         Инспектори рада су одмах донели 2 решења, којима су  

нерегистрованом субјектима наложили  да без одлагања покрену 

прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су му   

даље обављање делатности или вршење активности до испуњења за то 

прописаних  услова. 

 

                     Имајући у виду да је према подацима Агенције за привредне 

регистре, укупно регистровано  2.117 агенција за продају и изнајмљивање 

некретнина, чија је претежна делатност:  68.31 – делатност агенција за 

некретнине, 68.20 - изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина 

и управљање њима и 68.10 - куповина и продаја властитих некретнина, и  с 

обзиром на  број лица затечених на раду ''на црно'', Инспекторат за рад ће 

и у предстојећем периоду наставити са организовањем и вршењем 

појачаних инспекцијских надзора, како  код послодаваца који се баве 

наведеним делатностима, тако и код послодаваца који се баве другим 

делатностима  на целој територији Републике  Србије. 

                  

Појачани надзори инспекције рада на целој  територији 

Републике Србије код послодаваца чија је делатност физичко-

техничко обезбеђење 

(04. до12. април  2016.године) 
 

                     У периоду од 04. до 12. априла  2016.године   инспектори рада су 

на целој територији Републике Србије вршили појачане инспекцијске 

надзоре у области радних односа и безбедности и здравља на раду  код 

послодаваца чија је претежна делатност физичко-техничко обезбеђење.  

 

                     Инспекцијским надзорима обухваћенa су 102 послодавца, који 

су контролисани, како у седишту, тако и на укупно 505 локација на којима 

пружају услуге физичко-техничког обезбеђења.  

         

                     Приликом инспекцијских надзора,   инспектори рада су  

затекли укупно 1.263 радно ангажованих лица, од тога 86  лица која су  

радила ''на црно'' (око 7 %),   јер послодавци са њима нису  закључили 

уговоре о раду, односно  нису их пријавили на обавезно  социјално 

осигурање.  Лица на раду ''на црно'' су затечена код 25  послодаваца на 49 

различитих локација, а код једног послодавца је затечено чак 22 лица на 

раду ''на црно'' на 11 различитих локација.  

 

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа и 

безбедности и здравља на раду, инспектори рада су  поднели  34  захтева за 

покретање прекршајног поступка и издали су 27  прекршајних налога  због 

прекршаја прописаног Законом о раду,  који се односи на недржање 

уговора на месту рада.  

 

                     Инспекција рада је због  утврђених  неправилности  у области 

радних односа и безбедности и здравља на раду донела и 61 решење . 
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                     Такође, инспекција рада је утврдила да су послодавци  на 

основу закључених уговора о стручном оспособљавању и усавршавању, 

супротно закону,  ангажовали   18  лица, односно 1,4 % лица  од  укупног 

броја затечених радно ангажованих лица, што представља вишеструко  

смањење у односу на број лица, ангажованих на овај начин, који је утврђен 

инспекцијским надзорима у јуну 2014.године, а који је тада  износио 23 %,  

а што је свакако  резултат континуираних, појачаних надзора које је 

инспекција рада  вршила у периоду од јуна 2014. године  до данас.  

 

 

 

КАМПАЊА ИНСПЕКТОРАТА ЗА РАД 

Појачани надзори на градилиштима на  целој  територији 

Републике Србије 

(друга половина  априла  2016.године) 
 

                     Због интезивирања грађевинских радова, као и због 

обележавања 28. априла - Светског дана безбедности и здравља на раду и 

уједно и Дана безбедности и здравља на раду  Републике  Србије, 

инспектори рада су током друге половине априла 2016.године на 

градилиштима на целој територији Републике Србије  вршили  појачане 

инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и здравља на 

раду.  

 

                     Инспекцијски надзори су нарочито интензивно вршени на 

градилиштима  на Копаонику и  Златибору,   на  Коридорима 10 и 11,  као и 

у Београду и Новом Саду. 

 

                     Појачаним инспекцијским надзорима обухваћено је 435  

послодаваца, код којих су    инспектори рада   затекли  2.031 радно 

ангажовано лице, од тога 309  лица која су  радила ''на црно'' (око 15 %),   

јер послодавци са њима нису  закључили уговоре о раду, односно  нису их 

пријавили на обавезно  социјално осигурање.  
                           

                     Важно је истаћи и чињеницу, да је  приликом надзора на 

појединим градилиштима на Златибору, као и у Београду и Новом Саду, по 

процени инспектора рада, укупно око 150 радно ангажованих лица   

побегло са градилишта у тренутку доласка инспектора.  

                           

                     Такође, инспекцијским надзорима на градилиштима,   откривено је 

и  5 нерегистрованих  субјеката у којима је затечено укупно  5  лица на раду 

''на црно''. Нерегистровани субјекти су затечени у Београду, Ваљеву и Соко 

Бањи. 

                   

          Инспектори рада су одмах донели 5 решење, којима су  

нерегистрованим субјектима наложили  да без одлагања покрену 

прописани поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су им  

даље обављање делатности или вршење активности до испуњења за то 

прописаних  услова. 
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                     Због утврђених прекршаја у области радних односа и 

безбедности и здравља на раду, инспектори рада су  поднели  89  захтева за 

покретање прекршајног поступка и издали су 47 прекршајних налога  због 

прекршаја прописаног Законом о раду,  који се односи на недржање 

уговора на месту рада.  

 

                     Инспекција рада је због  утврђених  неправилности  донела 66 

решења у области радних односа, 85  решења у области безбедности и 

здравља на раду, као и 21 решење о  забрани рада на месту рада због 

непосредне угрожености безбедности и здравља запослених. 

 

                     Недостаци из безбедности и здравља на раду су се односили  на  

испитивање електричних инсталација, оспособљавање запослених за 

безбедан и здрав рад, доношење, односно  допуну  акта о процени ризика на 

радним местима у радној околини,  преглед и проверу  опреме за рад која се 

користи на градилишту, издавање на употребу средстава и опреме за личну 

заштиту на раду у складу са актом о процени ризика, вођење прописаних 

евиденција из безбедности и здравља на раду, оспособљавање одговарајућег 

броја запослених за пружање прве помоћи, организовање послова 

безбедности и здравља на раду. 

 

Информација о надзорима које је инспекција рада извршила у 

делатности производње електронске и електричне опреме  

(7. јун  2016. године) 

 
          Инспекторат за рад је дана 7. јуна  2016. године,  на територији  

Републике Србије, извршио редовне инспекцијске надзоре, у области 

безбедности и здравља на раду и у области радних односа, у привредним 

субјектима чија је делатност производња  и то претежно производња 

електронске и електричне опреме за моторна возила.   

 

            С обзиром да су вршени редовни инспекцијски надзори, инспектори 

рада су благовремено упутили послодавцима који су били предмет 

контроле, писана обавештења  о предстојећим инспекцијским надзорима. 

Наиме, Законом  о инспекцијском надзору, прописано је да инспектор 

обавештава надзираног субјекта о предстојећем надзору најкасније три 

радна дана пре почетка надзора.  

 

            Обавештење о инспекцијском надзору је садржало, поред осталог, и 

податке о интернет страници (http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-

kontrolne-liste inspekcijski-nadzor)  на којој су  доступне контролне листе 

инспекције рада које  су инспектори рада користили приликом 

инспекцијског надзора, сходно Закону о инспекцијском надзору. Наиме, 

инспекција рада је сачинила 6 контролних листи и то: за  редовни надзор у 

области радних односа, за редовни надзор у  области безбедности и здравља 

на раду, за интегрисани инспекцијски надзор који обухвата и област 

радних односа и област безбедности и здравља на раду, за надзор на 

градилишту, за надзор у делатности шумарства и за надзор над  

упућивањем запослених на привремени рад у иностранство. Дакле, 

http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-liste%20inspekcijski-nadzor
http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-liste%20inspekcijski-nadzor


20 
 

контролне листе инспекције рада  су биле  доступне свим послодавцима 

који су обавештени о предстојећем инспекцијском надзору и послодавци су 

имали  могућност да сазнају које су њихове обавезе у области радних 

односа и безбедности и здравља на раду, односно шта ће инспекција 

контролисати код њих приликом надзора.                    
 

Редовни инспекцијски надзори  су извршени у 23 привредна 

субјекта, који радно ангажују  укупно 29.649лица. Од укупног броја радно 

ангажованих лица, послодавци су закључили уговоре о раду са 29.467 лица, 

док су са 182 лица закључили уговоре о обављању привремених и 

повремених послова, уговоре о делу, као  и уговоре о стручном 

оспособљавању и усавршавању.   

 

                       На основу утврђених недостатака у области безбедности и 

здравља на раду, који су се већином односили на обавештавање жена у 

трудноћи и особа са инвалидитетом о резултатима процене ризика, 

доношење програма оспособљавања запослених за безбедан и здрав рад, 

вршење периодичне провере оспособљености запослених за безбедан и 

здрав рад, вршења периодичног  испитивања услова радне околине, 

постављање  заштитне ограде,   допуну акта о процени ризика у делу 

утврђивања личних заштитних средствава која припадају запосленима,  

налагање процене ризика за одређена радна места,  издавање  заштитне 

опреме у складу са актом о процени ризика,  утврђивање актом о процени 

ризика, на основу оцене службе медицине рада, посебних здравствених 

услова које морају да испуњавају запослени за рад на радном месту са 

повећаним ризиком,  доношења програма о поступном отклањању 

недостатака за смањење буке на  одређеним радним местима  у погонима 

где је  испитивањем, од стране правног лица са лиценцом за вршење 

испитивања услова радне околине, измерен ниво  буке виши од дозвољене  

граничне вредности,  инспектори  рада су донели укупно 7 решења.   

  

                      Извршеним инспекцијским надзорима нису утврђене 

неправилности у области радних односа.   

 

                     На основу утврђеног стања у спровођењу Закона о раду и 

Закона о безбедности и здравља на раду,  код 9 контролисаних послодаваца 

је  утврђен низак ризик, код 14 послодаваца је утврђен незнатан ризик, док 

је код 1 послодавца утврђен средњи ризик и то у области безбедности и 

здравља на раду.  

 

                     На основу  утврђеног нивоа  ризика инспекција рада ће, сходно 

Плану инспекцијског надзора, у предстојећем периоду планирати и вршити 

инспекцијске надзоре код контролисаних послодаваца 
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Ванредни надзори инспекције рада у хотелима, хостелима, 

мотелима и сличном смештају на целој територији Републике 

Србије 

(23. јун 2016.године) 

 
 

                    Инспекторат за рад је дана 23. јуна  2016. године,  на територији  

Републике Србије, извршио ванредне инспекцијске надзоре у области радних 

односа, у хотелима, хостелима, мотелима и сличном смештају.   

      

Ванредни инспекцијски надзори  су извршени у 237 привредних 

субјеката, а надзорима су обухваћена 692 радно ангажована лица. Од 

укупног броја затечених радно ангажованих лица, послодавци су 

закључили уговоре о раду и друге одговарајуће уговоре у складу са законом 

са 591 лицeм, док је 101 лице радило ''на црно  (око 15%). 

 

                     На основу утврђених неправилности инспектори рада су донели 

32 решења, којима је   наложено послодавцима да заснују радни однос са 

радно ангажованим лицем, уговором о раду утврде одмор у току рада и 

распоред рада у недељи, као и новчани износ основне зараде, да доставе 

запосленима обрачун зараде и воде месечну евиденцију о заради и накнади 

зараде.  

  

                     Због утврђених прекршаја, инспектори рада су  поднели  17  

захтева за покретање прекршајног поступка против послодаваца и издали 

су 3  прекршајна налога  због прекршаја прописаног Законом о раду,  који 

се односи на недржање уговора о раду или другог одговарајућег уговора у 

складу са законом или копије уговора, на месту рада запосленог.  

   

                     У Крупњу, инспектор рада  је открио и 2 послодавца који су 

регистровани за обављање угоститељске делатности,  а обављају и 

делатност издавања соба за преноћиште без решења о испуњености  услова 

надлежне инспекције и уз наплату преноћишта без издавања  фискалног 

рачуна. О утврђеном чињеничног стању, инспектор рада је обавестио 

надлежну  туристичку инспекцију и Пореску управу. 

 

 

Информација о надзорима које је инспекција рада извршила у 

делатности производње прехрамбених производа 

(01. јул  2016. године) 

 
                  Инспекторат за рад је дана 01. јула  2016. године,  на територији  

целе Републике Србије, извршио редовне инспекцијске надзоре, у области 

безбедности и здравља на раду и у области радних односа, у привредним 

субјектима чија је делатност производња прехрамбених производа  и то: 

производња млечних производа,  какаоа, чоколаде, кондиторских 

производа, зачина,  додатака храни и готових јела, као и прерада чаја и 

кафе. 
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                    С обзиром да су вршени редовни инспекцијски надзори, 

инспектори рада су благовремено упутили послодавцима који су били 

предмет контроле, писана обавештења  о предстојећим инспекцијским 

надзорима. Наиме, Законом  о инспекцијском надзору, прописано је да 

инспектор обавештава надзираног субјекта о предстојећем надзору 

најкасније три радна дана пре почетка надзора.  

 

                     Обавештење о инспекцијском надзору је садржало, поред 

осталог, и податке о интернет страници 

(http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-liste inspekcijski-nadzor)   

на којој су  доступне контролне листе инспекције рада које  су инспектори 

рада користили приликом инспекцијског надзора, сходно Закону о 

инспекцијском надзору.  Контролне листе су саставни део записника о 

извршеним редовним инспекцијским надзорима, користе их инспектори 

рада приликом вршења надзора, а истовремено послодавцима служе за 

самопроверу поштовања прописа. Инспекција рада је сачинила 6 контролних 

листи и то: за  редовни надзор у области радних односа, за редовни надзор у  

области безбедности и здравља на раду, за интегрисани инспекцијски 

надзор који обухвата и област радних односа и област безбедности и 

здравља на раду, за надзор на градилишту, за надзор у делатности 

шумарства и за надзор над  упућивањем запослених на привремени рад у 

иностранство. Дакле, контролне листе инспекције рада  су биле  доступне 

свим послодавцима који су обавештени о предстојећем инспекцијском 

надзору и послодавци су имали  могућност да сазнају које су њихове 

обавезе у области радних односа и безбедности и здравља на раду, односно 

шта ће инспекција контролисати код њих приликом надзора.   

                

Редовни инспекцијски надзори  су извршени код  146  послодаваца  

који радно ангажују  укупно 9.171 лице, а надзорима је обухваћено 7.394 

лица. Послодавци су са свим лицима обухваћеним инспекцијским 

надзорима, осим са 1 лицем,   закључили уговоре о раду или друге 

одговарајуће уговоре у складу са Законом о раду.   

 

                       На основу утврђених недостатака у области безбедности и 

здравља на раду  инспектори  рада су донели укупно 55 решења са  121 

налогом за отклањање недостатака, као и 1 решење о забрани 

распоређивања запосленог на  рад због неоспособљености за безбедан и 

здрав рад на радном месту.   

  

                         Утврђени недостаци у области безбедности и здравља на раду 

су се односили на: доношење програма оспособљавања запослених за 

безбедан и здрав рад, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, 

вршење периодичне провере оспособљености запослених за безбедан и 

здрав рад, вршења превентивног и периодичног  испитивања услова радне 

околине и биолошких штетности, вршење прегледа и провере опреме за рад 

од стране правног лица са лиценцом за вршење прегледа и провере опреме 

за рад, доношење, допуну и измену акта о процени ризика на радним 

местима у радној околини,  утврђивање актом о процени ризика посебних 

здравствених услова које морају да испуњавају запослени за рад на радном 

http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-liste%20inspekcijski-nadzor


23 
 

месту са повећаним ризиком, а на основу оцене службе медицине рада, 

уређивање права, обавеза и одговорности у области безбедности и здравља 

на раду,   видно обележавање и истицање  ознака за безбедност и здравље 

на раду ради обавештавања и информисања запослених о ризицима на 

радном месту, организовање послова безбедности и здравља на раду, 

вођење прописаних евиденција из области  безбедности и здравља на раду, 

оспособљавање одговарајућег броја запослених, у свакој радној смени, за 

пружање прве помоћи, преглед и испитивање електричних инсталација, 

обезбеђење безбедносног листа за опасне хемијске материје које су дате на 

коришћење  запосленима, стручно оспособљавање запосленог за руковање  

поједином опремом за рад.  

 

                      На основу утврђених недостатака у области радних односа који 

су се односили на доставу обрачуна зараде и исплату доспеле зараде, 

доношење акта о систематизацији и организацији послова, исплату 

накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада, обавезне елементе уговора 

о раду, распоред радног времена и распоред коришћења одмора у току 

дневног рада, доношење решења о коришћењу годишњег одмора, 

закључење уговора о раду, инспектори рада су донели 15 решења са 17 

налога за отклањање утврђених недостатака, као и 36 налога за отклањање 

неправилности  који су дати на записник.  

 

                     На основу утврђеног стања у спровођењу Закона о раду и 

Закона о безбедности и здравља на раду,  код 72 контролисана послодавца 

је  утврђен незнатан  ризик, код 41 послодавца је утврђен низак ризик, код 

28 послодаваца је утврђен средњи ризик, код 4 послодавца је утврђен висок 

ризик, док је код 1 послодавца утврђен критичан ризик. и то због 

недостатака у  области безбедности и здравља на раду.  

 

                     На основу  утврђеног степена  ризика инспекција рада ће, 

сходно Плану инспекцијског надзора, у предстојећем периоду планирати и 

вршити инспекцијске надзоре код послодаваца, а код послодаваца код 

којих је утврђен висок и критичан ризик ће спроводити чешће, обухватније 

ванредне инспекцијске надзоре.  

 

 

Ванредни надзори инспекције рада код послодаваца код којих је 

приликом надзора током 2016. године 

затечено 3 и више лица на раду ''на црно'' 

(од  04. до 14. јулa  2016.године) 

 
 Инспекторат за рад је увидом у евиденцију Централног регистра 

обавезног социјалног осигурања  уочио  да су поједини послодавци, код којих је 

приликом надзора извршених током 2016.године  затечено 3 и више лица на 

раду ’’на црно’’ , за та лица подносили пријаве на обавезно социјално 

осигурање,  али да су након  10-15 дана та иста лица  одјављивали  са 

осигурања.  
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             У  периоду од 04. до 14. јула 2016.године  Инспекторат за рад је 

извршио ванредне, ненајављене  инспекцијске надзоре код наведених 

послодаваца, а ради контроле радно правног статуса радно ангажованих лица. 

 

             Надзорима који су  су извршени код  313 послодаваца, обухваћено 

је укупно 4.058 радно ангажованих лица,   при чему је затечено  356   лица на 

раду ''на црно''. Код ових послодаваца  је у претходним надзорима у  2016. 

години затечено  2.023   лица на раду ''на црно'', а након надзора је заснован 

радни однос са 1.873 лица.  

 

             Новом контролом извршеном у јулу 2016.године, утврђено је да је 

од 1.873 лица, са којима су  послодавци после претходних  надзора 

засновали радни однос, 1.264 лица и даље у радном односу, а да 609 лица 

више није радно ангажовано, као и да је 135 истих лица поново ангажовано 

на раду ''на црно''. 
 

            Дакле, контролисани послодавци су ангажовали и 221 ново лице 

на раду „на црно“.  

 

             Иста лица, која су после претходних надзора била засновала 

радни однос, а у међувремену су одјављена са обавезног социјалног 

осигурања,  су поново затечена на раду ''на црно'' код 32 послодавца. Лица 

на раду  на ''црно'' су затечена код укупно  76 послодаваца.  

 

             Највише лица на раду ''на црно''  је затечено код послодавца у 

Врању и то 41 лицe, код послодавца у Трговишту – 32 лица, код послодавца 

у Горњем Милановцу – 18 лица и код послодавца у Великој Плани – 16 

лица. Највише лица која су поново ангажована на раду ''на црно'' је 

затечено код послодавца у Нишу и то 30 лица, код послодавца у Иригу - 11 

лица, код послодавца у Горњем Милановцу -15 лица и код послодавца у 

Краљеву - 7 лица. 

 

             Због утврђених прекршаја, инспектори рада су одмах  поднели  

42  захтева за покретање прекршајног поступка против послодаваца и 

издали су 10  прекршајних налога  због прекршаја прописаног Законом о 

раду,  који се односи на недржање уговора о раду или другог одговарајућег 

уговора у складу са законом или копије уговора, на месту рада запосленог.  

 

             На основу утврђених неправилности инспектори рада су одмах 

донели  54  решења, којима је   наложено послодавцима да заснују радни 

однос са радно ангажованим лицем, уговором о раду утврде одмор у току 

рада и распоред рада у недељи, као и новчани износ основне зараде, да 

доставе запосленима обрачун зараде и воде месечну евиденцију о заради и 

накнади зараде.  
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Појачани надзори на градилиштима 

(21. јул 2016.године) 
 

                     Инспектори рада су дана 21. јула 2016.године на градилиштима 

на целој територији Републике Србије  вршили  појачане, ванредне  

инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и здравља на 

раду.  

 

                     Појачаним инспекцијским надзорима обухваћена су 283  

послодавца, код којих су    инспектори рада   затекли  1.536  радно 

ангажованих лица, од тога 221 лице које је  радило ''на црно'' (око 14 %),   

јер послодавци са њима нису  закључили уговоре о раду, односно  нису их 

пријавили на обавезно  социјално осигурање.  

                           

                     Важно је истаћи и чињеницу, да је  приликом надзора на појединим 

градилиштима, превасходно  у Београду и Пожаревцу, по процени инспектора 

рада, више од 100 радно ангажованих лица   побегло са градилишта у 

тренутку доласка инспектора, тако да ће се убудуће овакви и слични 

надзори радити уз обавезну асистенцију полиције.  

                           

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и 

здравља на раду, инспектори рада су  поднели  56  захтева за покретање 

прекршајног поступка и издали су 16 прекршајних налога  због прекршаја 

прописаног Законом о раду,  који се односи на недржање уговора на месту рада.  

 

                     Инспекција рада је због  утврђених  неправилности  донела 62 

решења у области радних односа, 113  решења у области безбедности и 

здравља на раду, као и 16 решење о  забрани рада на месту рада због непосредне 

угрожености безбедности и здравља запослених. 

 

   Напомињемо, да је инспекција рада у првих 6 месеци 2016.године 

извршила око 29.000 инспекцијских надзора, приликом којих је затечено 

8.730 лица на раду ''на црно'', што је за 62 % више него у истом периоду 

2015.године. Одмах после надзора, послодавци су засновали радни однос са 

7.086 лица, што је око 2, 5 пута            ( 149%) више у односу на 2015.годину. 

 

 

Ванредни надзори инспекције рада у делатности пољопривреде на  

целој територији Републике Србије 

(27. и 28.  јул 2016.године) 
 

                    Инспекторат за рад је 27. и 28. јула  2016. године извршио ванредне 

инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и здравља на 

раду, код послодаваца који се баве пољопривредном делатношћу  и то  

гајењем биљака  и садног материјала, узгојем  животиња и мешовитом 

пољопривредном производњом. 

      

Ванредни инспекцијски надзори  су извршени у 216  привредних 

субјеката, а надзорима је обухваћено 2.134 радно ангажованих лица. Од 
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укупног броја затечених радно ангажованих лица, послодавци су 

закључили уговоре о раду и друге одговарајуће уговоре у складу са законом 

са 2.070  лица, док је 64 лица радило ''на црно''. 

 

Највећи број лица на раду ''на црно'', укупно 24 лица, затечено је код 

послодаваца на територији Подунавског управног округа, где је код једног 

послодавца затечено чак 17 лица на раду на црно. 

 

                     На основу утврђених неправилности инспектори рада  су 

донели 67 решења у области радних односа, 78 решења у области 

безбедности и здравља на раду, а поднели су и  17  захтева за покретање 

прекршајног поступка против послодаваца. 

   

                     Приликом надзора, инспектори рада су подсетили запослене и 

послодавце да се, када  температура ваздуха прелази  36°C, сматра  да 

 запослени који обављају послове на отвореном,  раде у неповољним 

радним условима, што може негативно да утиче на њихово здравље,  због 

чега је још 2007. године Влада Републике Србије донела Препоруку којом 

се послодавцима препоручује да организују рад на такав начинда да се 

избегне обављање тешких физичких послова и излагање директном 

сунчевом зрачењу запослених за време овако високих спољних 

температура,  а нарочито у периоду од  11 – 16 часова, уколико то 

дозвољава процес рада.  

 

                 Инспектори рада су током надзора послодавцима и запосленима 

уручивали Смернице за безбедан и здрав рад на отвореном при високим 

температурама, које је 2013.године донело Министарство за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања,  а како би предузимали  

препоручене превентивне мере. 

 

Појачани надзори на градилиштима 

(август 2016.године) 
 

                     Инспектори рада су током августа 2016.године на градилиштима 

на целој територији Републике Србије  вршили  појачане, ванредне  

инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и здравља на 

раду, са посебним освртом на контролу примене свих превентивних мера за 

безбедан и здрав рад и радно -  правног статуса ангажованих лица на 

градилиштима, а ради смањења броја повреда на раду и сузбијања рада ''на 

црно''. 

 

                     Појачаним инспекцијским надзорима обухваћенo је 839  

послодаваца, код којих су   инспектори рада   затекли  4.953  радно 

ангажованих лица, од тога 607 лица која су  радила ''на црно'' (око 12 %),   

јер послодавци са њима нису  закључили уговоре о раду, односно  нису их 

пријавили на обавезно  социјално осигурање.  
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                     Приликом надзора на појединим градилиштима, превасходно  у 

Београду,  било је и случајева да су  радно ангажована лица  бежала са 

градилишта у тренутку доласка инспектора.  

 

        Најдрастичнији примери утврђеног  рада ''на црно''  су послодавци 

који изводе грађевинске радове на Копаонику, где је код једног послодавца 

затечено чак 14 лица на раду ''на црно'', односно сва затечена лица су 

радила без уговора о раду. Такође, на једном градилишту у Тутину од 11 

радно ангажованих лица,  10 је радило  ''на црно'', док је на градилиштима у 

Београду,  на општини  Звездара од 18 затечених лица, 13  радило ''на црно'',  

на општини  Нови Београд, од 16 затечених лица, 12 радило ''на црно'', а на 

општини Вождовац, од 10 затечених лица,  8 радило ''на црно'', а у Врању је  

код једног послодавца затечено укупно 6 лица и сва та лица су радила „на 

црно“. 

            

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и 

здравља на раду, инспектори рада су  поднели  137  захтева за покретање 

прекршајног поступка и издали су 27 прекршајних налога због прекршаја 

прописаног Законом о раду,  који се односи на недржање уговора о раду на 

месту рада.  

 

                     Инспекција рада је због  утврђених  неправилности  донела 125 

решења у области радних односа, 232  решења у области безбедности и 

здравља на раду, као и 41 решење о  забрани рада на месту рада због 

непосредне угрожености безбедности и здравља запослених. 

 

        Неправилности утврђене у области безбедности и здравља на раду -  

непрописне заштитне ограде, непријављивање почетка рада на градилишту, 

запосленима нису  издата на употребу средстава и опрема за личну заштиту на 

раду у складу са актом о процени ризика, није извршено испитивање 

електричних инсталација, запослени нису оспособљени за безбедан и здрав рад, 

нису организовани послови безбедности и здравља на раду, недостаци везани за 

елаборат о уређењу градилишта и акт о процени ризика на радном месту у 

радној околини. 

 

Појачани инспекцијски надзори у привредним субјектима  чија је 

делатност производња хлеба,  свежег пецива и колача 

(од 11. до 16. августа  2016.године) 
 

          Инспекторат за рад јe у периоду од 11. до 16. августа 2016.године, 

извршио ванредне  инспекцијске надзоре  у  области  радних односа   и  

безбедности  и  здравља  на  раду  у   привредним субјектима  чија је 

делатност производња хлеба, свежег пецива и колача. Инспектори рада су 
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надзоре вршили у ноћним, као и у раним јутарњим сатима, на територији 

Републике Србије.  

 

                      Инспекцијским надзорима, који су извршени код 184 послодавца, 

обухваћено је  укупно  653 радно ангажованих  лица.  

 

                      Приликом инспекцијских надзора инспектори рада су затекли  185  

лица на раду ''на црно'' (око 28%),  са којима послодавци нису закључили 

уговоре о раду и које нису пријавили на обавезно  социјално осигурање.    

 

                       Поједини послодавци су ангажовање лица на раду ''на црно'', 

покушавали да оправдају пробним радом, али и у случају пробног рада, 

сходно Закону о раду,  послодавац je дужан да са ангажованим лицем 

закључи  уговор о раду и да поднесе пријаву на обавезно социјално 

осигурање.  

 

                       Било је и случајева да су поједини запослени  покушавали да 

избегну да се легитимишу пред инспекторима рада из очигледног страха од 

престанка даљег радног ангажовања код послодавца. Такође, инспектори 

рада су уочили и да су поједина лица  бежала  из радних просторија 

послодавца када су инспектори дошли у надзор. Инспекција рада апелује 

на лица која раде ''на црно'' да  је у њиховом интересу да их инспектори 

затекну на раду код послодавца, јер је у том случају, сходно Закону о раду, 

инспектор рада овлашћен да решењем наложи послодавцу да са њима 

заснује радни однос.    

 

                       Због утврђених прекршаја у области радних односа,  

инспектори рада су поднели  68  захтева за покретање прекршајног 

поступка против правног и одговорног лица, односно против предузетника, 

док су  у области безбедности и здравља на раду поднели 33  захтева за 

покретање прекршајног поступка.   

 

                      Инспекција рада је донела  79  решења због  утврђених  

неправилности у области радних односа, као и 92 решења у области 

безбедности и здравља на раду, која  се, поред осталог, односе  на испитивање 

електричних инсталација, испитивање услова радне околине на радном месту, 

оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, доношење акта о процени 

ризика на радним местима у радној околини,  вођење прописаних евиденција из 

безбедности и здравља на раду, организовање послова безбедности и здравља на 

раду. Такође, инспектори рада су донели и 19 решења о забрани рада на радном 

месту због неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад. 

                      

                     Потребно је нагласити, да је приликом инспекцијских надзора 

који су извршени код послодаваца  на територији Новог Сада, инспектори 

су утврдили да је од 55 затечених лица, чак 20 лица радило ''на црно'' (око 

36%).  

 

                      Инспекција рада је у првих седам месеци 2016.године затекла  

10.174  лица  на фактичком раду (рад ''на црно''), за 36% више него у истом 

периоду 2015.године. После надзора, послодавци су засновали радни однос са 
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8.460 лица која су била затечена на раду „на црно“, односно са  два пута више 

лица  него у истом периоду 2015.године.  

 

                     Према подацима Фонда ПИО, до 11. августа 2016.године уплаћени 

доприноси су већи у односу на планирани за 4,4 милијарде динара. Фонд је у 

овом периоду на име дотација повукао мање средстава за 13,9 милијарди 

динара. Остварени приходи од доприноса са 11. августом 2016.године у односу 

на 2015.годину, већи су за 3,9%, односно за 8,5 милијарди динара.                                         

 

 

Појачани инспекцијски надзори  привредних субјеката у бањским, 

планинским и другим туристичким центрима 

на целој терторији Републике Србије 

(09. септембар  2016.године) 
 

          Инспекторат за рад јe дана 09. септембра 2016.године, извршио 

ванредне  инспекцијске надзоре  у  области  радних односа   и  безбедности  и  

здравља  на  раду  привредних субјеката у бањским, планинским и другим 

туристичким центрима на целој терторији Републике Србије.   Инспектори 

рада су вршили надзоре  како у првој тако и у другој смени,  до касних 

ноћних сати. 

 

                      Инспекцијским надзорима, који су извршени код 285 послодавца, 

обухваћено је  укупно  1.035 радно ангажованих  лица.  

 

                      Приликом инспекцијских надзора инспектори рада су затекли  256  

лица на раду ''на црно'' (око 25%),  са којима послодавци нису закључили 

уговоре о раду и које нису пријавили на обавезно  социјално осигурање.    

 

                     Потребно је нагласити, да су приликом инспекцијских надзора 

који су извршени код послодаваца на Зајечарском вашару и у Соко Бањи, 

инспектори рада утврдили да је од 121 затеченог лица, чак 55 лица радило 

''на црно''            (око 45 %).  

 

                     Такође, инспектори рада су приликом инспекцијских надзора  

открили и 2 нерегистрованиа субјеката    који се баве угоститељством и то у 

Крагујевцу и у Белој Цркви. 

 

                       Због утврђених прекршаја у области радних односа,  

инспектори рада су поднели  37  захтева за покретање прекршајног 

поступка против правног и одговорног лица, односно против предузетника, 

док су  у области безбедности и здравља на раду поднели 8  захтева за 

покретање прекршајног поступка.   

 

                      Инспекција рада је донела  65  решења због  утврђених  

неправилности у области радних односа, као и 47 решења у области 

безбедности и здравља на раду, која  се, поред осталог, односе  на 

испитивање електричних инсталација, испитивање услова радне околине 

на радном месту, оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад, 
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доношење акта о процени ризика на радним местима у радној околини,  

вођење прописаних евиденција из безбедности и здравља на раду, 

организовање послова безбедности и здравља на раду. Такође, инспектори 

рада су донели и 9 решењa о забрани рада на радном месту због 

неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад. 

                    

Појачани инспекцијски надзори у играоницама, у  објектима у 

којима се организују прославе рођендана, у вртићима и 

приватним школама на целој територији Републике Србије 

 (од 16. до 20. септембра 2016. године) 
 

                    Инспекција  рада јe у периоду од 16. до 20. септембра  2016. 

године,  извршила појачане инспекцијске надзоре у области радних односа 

и безбедности и здравља на раду у играоницама, у објектима у којима се 

организују прославе рођендана, у вртићима и приватним средњим и 

основним школама на целој територији Републике Србије.  

 

                     Инспекцијским надзорима је обухваћено укупно 305 послодаваца.  

Приликом инспекцијских надзора, инспектори рада су од укупно 1.825   лица 

затечених на раду, утврдили да је 91 лице радило ''на црно'' ( 5%), односно 

да са тим лицима послодавци нису закључили уговоре о раду и  нису их 

пријавили на обавезно социјално осигурање.  

 

                     На основу утврђеног чињеничног стања, инспектори рада су донели 

решења о отклањању утврђених неправилности и наложили су послодавцима 

заснивање радног односа са затеченим лицима на раду ''на црно''.  

 

                     Такође, инспекцијским надзорима је откривено и 6 

нерегистрованих играоница,   у којима je  затеченo   6  лица на раду ''на 

црно''. Откривене су 2 нерегистроване  играонице у Шапцу, као и по једна 

играоница у Крушевцу, Пироту, Новом Саду и у Зрењанину.  

 

         Инспектори рада су одмах донели 6  решења, којима су  

нерегистрованим субјектима наложили  да без одлагања покрену прописани 

поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су им   даље обављање 

делатности или вршење активности до испуњења за то прописаних  услова. 

 

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа, инспектори 

рада су поднели 16 захтева за покретање прекршајног поступка против 

правног и одговорног лица, односно против предузетника. Такође, због 

утврђених прекршаја за које је предвиђена новчана казна у фиксном 

износу,  инспектори су издали и 2  прекршајна налога. 

 

                     Инспекција рада је донела 93  решења са налозима за отклањање 

утврђених недостатака у области безбедности и здравља на раду који су се 

углавном односили на испитивање електричних инсталација, оспособљавање 

запослених за безбедан и здрав рад, доношење, односно  допуну  акта о процени 

ризика на радним местима у радној околини,  испитивање услова радне околине 

од стране правног лица са лиценцом, организовање послова безбедности и 
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здравља на раду,  оспособљавање одговарајућег броја запослених за пружање 

прве помоћи, вођење прописане евиденције из безбедности и здравља на раду. 

Такође, инспектори рада су донели и 12 решењa о забрани рада на радном 

месту због неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад. 

                      

                     Инспектори рада су  донели и  51 решење којима је, поред 

осталог,  наложено послодавцима да заснују радни однос са радно 

ангажованим лицем, доставе запосленима обрачун зараде, утврде одмор у 

току рада и распоред рада у недељи.  

          

Појачани инспекцијски надзори извршени 

код послодаваца  на територији града Београда  

(23. септембар  2016.године) 

   
                     Инспекторат за рад јe дана 23. септембра 2016.године, извршио 

појачане инспекцијске надзоре  у  области  радних односа   и  безбедности  и  

здравља  на  раду  код послодаваца који се баве различитим делатностима 

(грађевинарством, угоститељством, трговином и др.) на територији града 

Београда. Инспекцијске  надзоре су вршили  инспектори рада из 11 

различитих подручних јединица инспекције рада и то по принципу 

''ротације'' што заправо значи да су инспектори рада вршили надзоре 

изван територије на којој иначе раде.  

        

                      Надзорима је обухваћено  укупно 190 послодаваца, код којих  су 

инспектори рада затекли 829 радно ангажованих лица, од тога 163 лица 

која су радила ''на црно'' (око 20%),   јер послодавци са њима нису  

закључили уговоре о раду и нису их пријавили на обавезно  социјално 

осигурање. 

 

                     Такође, инспектори рада су приликом инспекцијских надзора  

открили и 3 нерегистрованa субјекта,  2 у  делатности грађевинарства и  1  у 

делатности угоститељства.  

 

          Инспектори рада су одмах донели 3  решења, којима су  

нерегистрованим субјектима наложили  да без одлагања покрену прописани 

поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су им   даље 

обављање делатности или вршење активности до испуњења за то 

прописаних  услова. 

 

                      Због утврђених прекршаја, инспектори рада су  у области 

радних односа поднели  42  захтева за покретање прекршајног поступка 

против послодаваца, док су  у области безбедности и здравља на раду 

поднели 2 захтева за покретање прекршајног поступка.  

 

                     Инспекција рада је због  утврђених  неправилности донела 

укупно 64 решења, од тога 58 решења у области радних односа и  6  решења 

у области безбедности и здравља на раду. 
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Ванредни надзори инспекције рада код послодаваца код којих је 

приликом надзора током 2016. годинезатечено 3 и више лица на 

раду ''на црно'' 

 (од 28. до 30. септембра  2016.године) 

 
 Инспекторат за рад је увидом у евиденцију Централног регистра 

обавезног социјалног осигурања  уочио  да су поједини послодавци, код којих је 

приликом надзора извршених током 2016.године  затечено 3 и више лица на 

раду ''на црно'' , за та лица подносили пријаве на обавезно социјално осигурање,  

али да су након  10-15 дана та иста лица  одјављивали  са осигурања.  

  

             У  периоду од 28. до 30. септембра 2016.године  Инспекторат за 

рад је извршио ванредне, ненајављене  инспекцијске надзоре код наведених 

послодаваца, а ради контроле радно правног статуса радно ангажованих лица. 

 

              Надзорима који су  су извршени код  256 послодаваца, 

обухваћено је укупно 1.555 радно ангажованих лица,   при чему је затечено  

193   лица на раду ''на црно''. Код ових послодаваца  је у претходним 

надзорима у  2016. години затечено  1.146   лица на раду ''на црно'', а након 

надзора је заснован радни однос са 956 лица.  

 

             Новом контролом je утврђено  да је од  956 лица, са којима су  

послодавци после претходних  надзора засновали радни однос, 789  лица и 

даље у радном односу, а да 81 лице више није радно ангажовано, као и да је 

86  истих лица поново ангажовано на раду ''на црно''. 
 

            Дакле, контролисани послодавци су ангажовали и 107 нових лица 

на раду „на црно“.  

 

             Иста лица, која су после претходних надзора била засновала 

радни однос, а у међувремену су одјављена са обавезног социјалног 

осигурања,  су поново затечена на раду ''на црно'' код 34 послодавца. Лица 

на раду  на ''црно'' су затечена код укупно  80 послодаваца.  

 

             Највише лица на раду ''на црно''  је затечено код једног  истог 

послодавца на 2 градилишта у Јагодини, и то по 13 лица на раду ''на црно'', 

затим код једног послодавца у Врању и код једног у  послодавца у 

Јагодини, по 7 лица на раду ''на црно''. Такође,   код једног послодавца у 

Опову затечено је 6 лица на раду ''на црно'',  код једног послодавца у 

Рашкој је затечено 5 лица на раду ''на црно'', док су,   по 4 лица на раду ''на 

црно'', затечена  код,  по једног, послодавца у Новом саду, Зрењанину, 

Крушевцу, Сврљигу и Бору. 

 

             Због утврђених прекршаја, инспектори рада су одмах  поднели  

32  захтева за покретање прекршајног поступка против послодаваца и 

издали су 4  прекршајна  налога  због прекршаја прописаног Законом о 

раду,  који се односи на недржање уговора о раду или другог одговарајућег 

уговора у складу са законом или копије уговора, на месту рада запосленог.  
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             На основу утврђених неправилности инспектори рада су одмах 

донели  43  решења, којима је   наложено послодавцима да заснују радни 

однос са радно ангажованим лицем, уговором о раду утврде одмор у току 

рада и распоред рада у недељи, као и новчани износ основне зараде, да 

доставе запосленима обрачун зараде и воде месечну евиденцију о заради и 

накнади зараде.        

 

Појачани надзори инспекције рада на целој  територији 

Републике Србије код послодаваца чија је делатност физичко-

техничко обезбеђење 

(24.  – 28 . октобар  2016.године) 
 

                     У периоду од 24. до 28. октобра  2016.године   инспектори рада 

су на целој територији Републике Србије вршили појачане инспекцијске 

надзоре у области радних односа код послодаваца чија је претежна 

делатност физичко-техничко обезбеђење.  

 

                     Инспекцијским надзорима обухваћено је 60 послодавца, који су 

контролисани, како у седишту, тако и на укупно 228 локација,  у државним 

установама  којима пружају услуге физичко-техничког обезбеђења.        

  

                     Приликом инспекцијских надзора,   инспектори рада су  

затекли укупно 588 радно ангажованих лица, од тога 56  лица која су  

радила ''на црно'' (око 10 %),   јер послодавци са њима нису  закључили 

уговоре о раду, односно  нису их пријавили на обавезно  социјално 

осигурање.  

 

                     Лица на раду ''на црно'' су затечена код 13  послодаваца на 23 

различите локације, а код једног послодавца је затечено чак 15 лица на 

раду ''на црно'' на 3 различитите  локације,  код другог 12 лица на раду ''на 

црно'' на 6 различитих локација, док је код трећег послодавца затечено 

укупно 10 лица на раду ''на црно'' на 4 различите локације.  

 

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа инспектори 

рада су  поднели  18  захтева за покретање прекршајног поступка против 

правног лица и одговорног лица у правном лицу, односно против 

предузетника  и издали су 1 прекршајни налог  због прекршаја прописаног 

Законом о раду,  који се односи на недржање уговора на месту рада.  

 

                     Инспекција рада је због  утврђених  неправилности  у области 

радних односа  донела и 32 решења са налозима за отклањање утврђених 

неправилности. 
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Појачани инспекцијски надзори у циљу сузбијања рада ''на црно'' у 

привредним субјектима  који се баве различитим делатностима  

( 24. - 27 . октобар  2016.године) 
 

          Инспекторат за рад јe у периоду од 24. до 27. октобра 2016.године, 

на целој територији Републике Србије, извршио ванредне  инспекцијске 

надзоре  у  области  радних односа   и  безбедности  и  здравља  на  раду, 

превасходно  у   циљу сузбијања рада ''на црно'' и контроле спровођења  

превентивних мера безбедности и здравља на раду, у привредним 

субјектима  чија је делатност  трговина, угоститељство, грађевинарство, 

саобраћај, занатске и личне услуге и друго.  

 

                     Инспекцијским надзорима, који су извршени код 952 послодавца, 

обухваћено је  укупно  3.219  радно ангажованих  лица.  

 

                     Приликом инспекцијских надзора инспектори рада су затекли  740  

лица на раду ''на црно'' (око 23%),  са којима послодавци нису закључили 

уговоре о раду и које нису пријавили на обавезно  социјално осигурање.      

      

                     Потребно је нагласити, да су приликом инспекцијских надзора 

који су извршени код послодаваца  на територији Јужнобачког управног 

округа, инспектори рада утврдили да је од 153 затечених лица, чак 103 

лица радило ''на црно'' (око 66%), док су код послодаваца на територији 

Нишавског управног округа инспектори рада утврдили да је од 120 

затечених лица, чак  80  лица радило ''на црно'' (око 65%), а на територији 

Подунавског управног округа инспектори рада су  утврдили да је од 53  

затечена лица, чак 47 лица радило ''на црно'' (око 89%). 

 

                     Такође, инспекцијским надзорима,   откривено је   и  6 

нерегистрованих  субјеката,  3  који се баве грађевинарством, 1 који се бави  

одржавањем и оправком моторних возила, 1 који се бави  шивењем, као и 1 

који се бави такси превозом.  Нерегистровани субјекти су откривени у 

Зајечару, Краљеву, Врњачкој Бањи и Нишу.            

 

         Инспектори рада су одмах донели 6 решења, којима су  

нерегистрованим субјектима наложили  да без одлагања покрену прописани 

поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су им  даље обављање 

делатности или вршење активности до испуњења за то прописаних  услова. 

                           

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа и 

безбедности и здравља на раду,  инспектори рада су поднели укупно 119  

захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног 

лица, односно против предузетника  и издали су  17 прекршајних налога  

због прекршаја прописаног Законом о раду,  који се односи на недржање 

уговора на месту рада.  

 

                     Инспекција рада је донела и укупно 387  решења са налозима за 

отклањање   утврђених  неправилности у области радних односа и 

безбедности и здравља на раду. Такође, инспектори рада су донели и 18 



35 
 

решења о забрани рада на радном месту због неоспособљености запосленог 

за безбедан и здрав рад. 

                                        

Појачани инспекцијски надзори код послодаваца  

на територији Златиборског управног округа 

 (14. - 16. децембар  2016.године) 
 

          Инспекторат за рад јe у периоду од 14. до 16. децембра  

2016.године, извршио ванредне  инспекцијске надзоре  у  области  радних 

односа   и  безбедности  и  здравља  на  раду  код  послодаваца на 

територији Златиборског управног округа. Надзори су вршени код 

послодаваца  у Ужицу, Пожеги, Ариљу, Косјерићу, Бајиној Башти, 

Чајетини, Сјеници, Пријепољу, Новој Вароши и Прибоју и то по принципу 

ротације, што значи да су надзоре вршили инспектори рада који иначе не 

раде на територије Златиборског управног округа.   

 

                      Инспекцијским надзорима, који су извршени код 193 послодавца, 

обухваћено је  419  радно ангажованих лица, од  којих је 70   радило  ''на црно'' 

(око 17%),  са којима послодавци нису закључили уговоре о раду и које 

нису пријавили на обавезно  социјално осигурање.     

 

                       Лица на раду ''на црно'' су затечена код укупно 45 послодаваца, а 

највише лица на раду ''на црно'', њих 40,  је затечено  код послодаваца у 

Ариљу и Пријепољу. Највише лица на раду ''на црно'' у Ариљу је затечено 

код послодаваца који се баве производњом одевних предмета, код једног 

послодавца чак 12, код другог 6 и код трећег 4 лица на раду ''на црно''. 

 

                       Због утврђених прекршаја у области радних односа,  

инспектори рада су поднели  34  захтева за покретање прекршајног 

поступка против правног и одговорног лица, односно против предузетника, 

док су  у области безбедности и здравља на раду поднели 5  захтева за 

покретање прекршајног поступка.  Инспектори рада су издали и 4 

прекршајна налога  због прекршаја прописаног Законом о раду,  који се 

односи на недржање уговора на месту рада.  

 

                      Инспекција рада је донела  43  решења због  утврђених  

неправилности у области радних односа, као и 47  решења у области 

безбедности и здравља на раду, која  се, поред осталог, односе  на 

испитивање електричних инсталација, на прописани превентивни и 

периодични преглед и проверу опреме за рад испитивање услова радне 

околине на радном месту, оспособљавање запослених за безбедан и здрав 

рад, доношење акта о процени ризика на радним местима у радној околини,  

вођење прописаних евиденција из безбедности и здравља на раду, 

организовање послова безбедности и здравља на раду. Такође, инспектори 

рада су донели и 12 решења о забрани рада на радном месту због 

неоспособљености запосленог за безбедан и здрав рад. 

 

                     Такође, извршеним инспекцијским надзорима,   откривено је    и  5  

нерегистрованих субјеката  и то 2 нерегистроване трговинске радње у 

Сјеници и на Златибору, један нерегистровани угоститељски објекат у 
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Пожеги и нерегистрована кројачка радња и фризерски салон у Бајиној 

Башти. Поред физичког лица које нерегистровано обавља делатност, 

инспектори рада су код нерегистрованих субјеката  затекли  још и 4 лица 

на раду ''на црно''. 

 

         Инспектори рада су одмах донели 5 решења, којима су  

нерегистрованим субјектима наложили  да без одлагања покрену прописани 

поступак за упис у одговарајући регистар и забранили су им  даље обављање 

делатности или вршење активности до испуњења за то прописаних  услова. 

 

Појачани инспекцијски надзори код послодаваца у 

Београду и Нишу  

(21. и 22. децембар  2016.године) 

 
 

          Инспекторат за рад јe  21. и  22. децембра  2016.године  извршио 

ванредне,  инспекцијске надзоре  у  области  радних односа   код послодаваца 

у Београду и Нишу. Надзори су вршени по принципу ротације, што значи 

да су надзоре вршили инспектори рада који иначе не раде  у граду 

Београду, као ни на територији  Нишавског управног округа.   

 

                      Инспекцијским надзорима, који су извршени код 385 послодавца, 

обухваћено је  995  радно ангажованих лица, од  којих је  202    радило  ''на 

црно'' (око 20%),  са којима послодавци нису закључили уговоре о раду и 

које нису пријавили на обавезно  социјално осигурање.     

 

                       Лица на раду ''на црно'' су затечена код укупно 156 послодаваца. 

Највише лица на раду ''на црно'' је затечено код послодаваца у делатности 

угоститељства и трговине, у  приградским насељима, као и у  великим 

тржним центрима. 

 

                       Због утврђених прекршаја  инспектори рада су  поднели  36 

захтева за покретање прекршајног поступка против правног и одговорног 

лица, односно против предузетника,  издали су  9 прекршајних налога, а  
донели су  и 129  решења због  утврђених  неправилности у области радних 

односа,  

 

                      Имајући у виду број лица затечених на раду ''на црно'', 

инспекција рада ће наставити са организовањем ванредних, инспекцијских 

надзора код послодаваца на целој територији Републике Србије у циљу 

сузбијања сиве економије,  а исти ће бити организовани и у време 

предстојећих  новогодишњих и  божићних празника.       

 

 

ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ ИНСПЕКТОРАТА ЗА РАД  

 

Одговори на питања Канцеларије за брзе одговоре 
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  Канцеларија за брзе одговоре је у извештајном периоду 

Инспекторату за рад упутила  582   питања, на која је дат одговор, при чему 

је већина питања представљала захтев за вршење инспекцијског надзора 

код послодаваца. 

 

  Поједина питања су заправо били захтеви за вршење надзора код 

одређених  привредних субјеката, због рада „на црно“,  а било је и обраћања 

лица, која редовно не примају зараде или примају зараде испод минималних,  

као и обраћања оних, којима послодавац не уплаћује доприносе и којима нису 

оверене здравствене књижице. С обзиром на наведено, на нека питања се може 

одговарати тек након извршених инспекцијских надзора, а нека питања – 

захтеви биће упућени на даљу надлежност Пореској управи и другим 

надлежним институцијама. 

 

  С обзиром на то, да је у појединим питањима, поред захтева за 

вршење надзора код послодаваца,  било притужби на рад појединих 

председника општине, онима који су се тим поводом обраћали инспекцији рада, 

одговорено је о поступању инспекције рада, али им је истовремено саветовано 

да се обрате Министарству државне управе и локалне самоуправе, које има 

надлежност над пословима из области локалне самоуправе. 

 

     Путем Канцеларије за брзе одговоре било је и обраћања трудница, 

којима није исплаћена накнада зараде за трудничко боловање, те су њихови 

захтеви упућени надлежној инспекцији рада, како би се по наведеним пријавама 

извршио инспекцијски надзор и предузеле све законом прописане мере. Такође, 

било је и  питања везаних за поступање инспектора рада по захтевима 

запослених, односно за надлежност инспекције рада, тражење савета за 

поступање у случајевима када је неко остао без посла, а нису ми исплаћене све 

зараде, накнаде зарада и друга примања. 

 

Округли сто на тему  

''Сузбијање рада на црно   и примена превентивних мера у 

области безбедности и здравља на раду'', организован дана 

 02. марта  2016. године у Београду 
 

                         Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

-Инспекторат за рад, дана 02. марта  2016. године са почетком у 10,00 часова, у 

Београду у Палати Србија  (сала ''Београд''), je  организoвао  округли сто на тему 

''Сузбијање рада на црно   и примена превентивних мера у области безбедности 

и здравља на раду'', коме су присуствовали представници инвеститора и 

извођача грађевинских  радова, као и синдикални представници,  а који је 

отворио господин Александар Вулин, министар за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања. 

 

 Округли сто са представницима инвеститора и извођача 

грађевинских радова, коме су се придружили и синдикални представници,  је 

првенствено организован  у циљу сузбијања рада ''на црно'',  превентивног 

деловања у области безбедности и здравља на раду како би се број повреда на 

раду смањио на најмању могућу меру  и  указивања на пропусте који су 
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утврђени приликом инспекцијских надзора у делатности грађевинарства,  с 

обзиром на очекивано интензивирање грађевинских радова у летњој сезони. 

 

                           Имајући у виду важност сузбијања рада ''на црно'' и примену 

превентивних мера безбедности и здравља на раду у делатности грађевинарства, 

скоро сви позвани представници  инвеститора и извођача  грађевинских  радова, 

као и синдикални представници  (преко 100 представника)  су се одазвали 

позиву и активно су учествовали у раду округлог стола. 

 

Oбележавањe  28. априла - Светског дана безбедности и здравља 

на раду и уједно и Дана безбедности и здравља на раду  

 Републике  Србијe 

 
                     Поводом обележавања 28. априла - Светског дана безбедности и 

здравља на раду и уједно и Дана безбедности и здравља на раду  Републике  

Србије,  организовани су различити скупови и округли столови, које су 

реализовала одељења, одсеци и група инспекције рада у управним окрузима и 

Граду Београду. 

 
                     Због интезивирања грађевинских радова, као и због 

обележавања Светског дана безбедности и здравља на раду и уједно и Дана 

безбедности и здравља на раду  Републике  Србије,   инспектори рада су 

током друге половине априла 2016.године на градилиштима на целој 

територији Републике Србије  вршили  појачане инспекцијске надзоре у 

области радних односа и безбедности и здравља на раду.  

 

                     Инспекцијски надзори су нарочито интензивно вршени на 

градилиштима  на Копаонику и  Златибору,   на  Коридорима 10 и 11,  као и 

у Београду и Новом Саду. 

 

                     Овим појачаним инспекцијским надзорима било је обухваћено  

435  послодаваца, код којих су    инспектори рада   затекли  2.031 радно 

ангажовано лице, од тога 309  лица која су  радила ''на црно'' (око 15 %),   

јер послодавци са њима нису  закључили уговоре о раду, односно  нису их 

пријавили на обавезно  социјално осигурање.  

                           

                        Приликом надзора на појединим градилиштима на Златибору, 

као и у Београду и Новом Саду, по процени инспектора рада, укупно је око 

150 радно ангажованих лица   побегло са градилишта у тренутку доласка 

инспектора. Што се тиче примене превентивних мера  безбедности и 

здравља на раду на градилиштима, инспектори рада утврђују мање 

недостатака него у ранијем периоду, што указује на доследнију примену 

прописаних мера у области и здравља на раду  у делатности  

грађевинарства. 

 

Контролне листе инспекције рада 
 

                        Сходно     Закону о     инспекцијском       надзору  ("Службени 

гласник РС",  бр. 36/15)  који је усвојен 15. априла 2015. године, ступио је на 
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снагу 29. априла 2015. године, а у пуној примени је од 30. априла 2016. 

године, инспекција   рада је    сачинила     контролне листе и   исте   су 

објављене на сајту   Министарства за рад, запошљавање, борачка и 

социјална питања (http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-

liste inspekcijski-nadzor). Контролне листе инспекције рада су доступне 

послодавцима,  који сада имају   могућност да сазнају које су њихове 

обавезе у области радних односа и безбедности и здравља на раду, односно 

шта ће инспекција контролисати код њих приликом надзора.  Контролне 

листе су саставни део записника о извршеним редовним инспекцијским 

надзорима, користе их инспектори рада приликом вршења надзора, а 

истовремено послодавцима служе за самопроверу поштовања прописа.  

 

                       Инспекција рада је сачинила 6 контролних листи и то: за  

редовни надзор у области радних односа, за редовни надзор у  области 

безбедности и здравља на раду, за интегрисани инспекцијски надзор који 

обухвата и област радних односа и област безбедности и здравља на раду, за 

надзор на градилишту, за надзор у делатности шумарства и за надзор над  

упућивањем запослених на привремени рад у иностранство. 

 

                  Сходно одредби члана  17. Закона о инспекцијском надзору, 

инспектори рада  обавештавају послодавце о предстојећем редовном 

инспекцијском надзору најкасније три радна дана пре почетка надзора. 

Обавештења о предстојећем инспекцијском надзору садрже, поред осталог, 

и податке о интернет страници на којој су доступне контролне листе 

инспекције рада. 

 

Обележавање 8 августа, Дана грађевинара у Републици Србији 
 

                     С обзиром да се 8. августа обележава Дан грађевинара у 

Републици Србији, инспектори рада су током августа 2016.године на 

градилиштима на целој територији Републике Србије  вршили  појачане, 

ванредне  инспекцијске надзоре у области радних односа и безбедности и 

здравља на раду, са посебним освртом на контролу примене свих превентивних 

мера за безбедан и здрав рад и радно -  правног статуса ангажованих лица на 

градилиштима, а ради смањења броја повреда на раду и сузбијања рада''на 

црно''. 

 

                 Појачаним инспекцијским надзорима обухваћенo је 839  

послодаваца, код којих су   инспектори рада   затекли  4.953  радно 

ангажованих лица, од тога 607 лица која су  радила ''на црно'' (око 12 %),   

јер послодавци са њима нису  закључили уговоре о раду, односно  нису их 

пријавили на обавезно  социјално осигурање.  

                           

                     Приликом надзора на појединим градилиштима, превасходно  у 

Београду,  било је и случајева да су  радно ангажована лица  бежала са 

градилишта у тренутку доласка инспектора.  

 

http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-liste%20inspekcijski-nadzor
http://www.minrzs.gov.rs/cir/aktuelno/item/5541-kontrolne-liste%20inspekcijski-nadzor
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        Најдрастичнији примери утврђеног  рада ''на црно''  су послодавци 

који изводе грађевинске радове на Копаонику, где је код једног послодавца 

затечено чак 14 лица на раду ''на црно'', односно сва затечена лица су 

радила без уговора о раду. Такође, на једном градилишту у Тутину од 11 

радно ангажованих лица,  10 је радило  ''на црно'', док је на градилиштима у 

Београду,  на општини  Звездара од 18 затечених лица код једног послодавца, 

13 лица радило ''на црно'',  на општини  Нови Београд, од 16 затечених лица 

код једног послодавца, 12 лица радило ''на црно'', а на општини Вождовац, 

код једног послодавца од 10 затечених лица,  8 радило ''на црно'', а у Врању 

је  код једног послодавца затечено укупно 6 лица и сва та лица су радила „на 

црно“. 

            

                     Због утврђених прекршаја у области радних односа и безбедности и 

здравља на раду, инспектори рада су  поднели  137  захтева за покретање 

прекршајног поступка и издали су 27 прекршајних налога због прекршаја 

прописаног Законом о раду,  који се односи на недржање уговора о раду на 

месту рада.  

 

                     Инспекција рада је због  утврђених  неправилности  донела 125 

решења у области радних односа, 232  решења у области безбедности и 

здравља на раду, као и 41 решење о  забрани рада на месту рада због 

непосредне угрожености безбедности и здравља запослених. 

 

 

Стручни тим за сузбијање неформалног рада 

 (рада ''на црно'') 

 

                       Одбор за координацију инспекцијског надзора Координационе 

комисије коју је основала Влада Републике Србије,  формирао је 7 радних 

група и 2 стручна тима, од којих је један Стручни тим, који предузима мере 

и активности за сузбијање неформалног рада  (рада „на црно“), а чији је 

носилац активности Инспекторат за рад. Наведени Стручни тим, чији су 

чланови  представници Инспектората за рад, Пореске управе и тржишне 

инспекције,  организовао је и реализовао координиране инспекцијске надзоре, 

поред осталог, на пумпама за промет моторним горивима,као и  код 

предузетника који су привремено  прекинули обављање регистроване  

делатности занатских услуга  (оправка и одржавање моторних возила, 

молерска, столарска делатност и слично), а који  без обзира на пријављени  

прекид, делатност и даље обављају нерегистровано. Стручни тим о свом 

раду редовно доставља информације о свом раду  Координационој 

комисији. 
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КООРДИНАЦИЈА РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ РАДА СА ДРУГИМ 

ИНСПЕКЦИЈАМА У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ИНСПЕКЦИЈСКОМ 

НАДЗОРУ 

 

Инспекција рада је заједно са тржишном инспекцијом и Пореском 

управом,  у  2016.години вршила координиране инспекцијске надзоре.  

 

Заједнички надзори су вршени : 

 

- у делатности трговине и услуга и то у великим тржним центрима 

у Београду, Новом Саду, Нишу и Крагујевцу,  

- на бензинским пумпама за промет моторним горивима,  

- на пијацама ( уз подршку МУП и комуналне полиције), 

- код предузетниика који су привремено прекинули обављање 

делатности занатских услуга, а који су без обзира на пријављени 

прекид наставили да и даље обављају делатност. 

 

Такође, инспекција рада је вршила ванредне, појачане, координиране  

инспекцијске надзоре са Пореском управом, туристичком, санитарном 

инспекцијом и пољопривредном инспекцијом у угоститељским објектима у 

Београду и другим градовима Србије.  

 

Заједнички надзори инспекције рада, инспекције за контролу 

друмског саобраћаја и комуналне инспекције вршени су на такси 

стајалиштима  и граничним прелазима,  а контролисан је и линијски 

друмски  саобраћај  у више градова, а са инспекцијом за контролу водног 

саобраћаја и Пореском управом контролисани су сплавови и бродови на 

Сави и Дунаву. Неки од наведених надзора вршени су уз асистенцију МУП. 

 

            На територији појединих управних округа инспектори рада су вршили 

заједничке надзоре са  Пореском управом и здравственом инспекцијом, при 

чему су  контролисали приватне лекарске ординације  

          Заједнички надзори више надлежних инспекција су вршени и у 

оквиру различитих туристичких манифестација, које се одржавају на 

територији Републике Србије. 

          Важно је истаћи да различите инспекције, приликом појачаних 

самосталних активности,   размењују  потребне податке и информација, а 

ради постизања што бољих ефеката надзора. 
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Семинар инспекције радана тему: 

''Поступање у складу са Законом о инспекцијском надзору, 

Законом о раду, изменама и допунама Закона о безбедности и 

здрављу на раду и подзаконским прописима у области 

безбедности и здравља на раду'' 

 
                  Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања 

Републике Србије - Инспекторат за рад,   организовао је семинар 

инспекције рада на тему: ''Поступање у складу са Законом о инспекцијском 

надзору, Законом о раду, изменама и допунама Закона о безбедности и 

здрављу на раду и подзаконским прописима у области безбедности и 

здравља на раду'', који је одржан 10, 11. и 12 октобра 2016.године на Тари.  

 

                   Поред инспектора рада, на семинару су активно учествовали и 

представници Управе за безбедност и здравље на раду,  стручни 

консултанти на USAID Пројекту за боље услове пословања, представник 

Одељења за обуку и извештавање  тржишне инспекције, као и 

предсттавник  Сектора за рад министарства.  

 

                   Током семинара представљене  су следеће теме:  

 

- ''Поступање у складу са Законом о изменама и допунама Закона о 

безбедности и здрављу на раду и новим подзаконским прописима'',  

 

- ''Најчешћа питања, проблеми и недоумице  у области  безбедности и 

здравља на раду'', 

 

- ''Закон о инспекцијском надзору – предмет Закона, место у правном 

систему и кључне новине'', 

 

- ''Превенција, координација,  нерегистровани субјекти,  увиђај у 

стамбеном простору,  службена саветодавна посета'', 

 

- ''Поступак инспекцијског надзора у складу са Законом о 

инспекцијском надзору'', 

 

- ''Мишљења Министарства државне управе и локалне самоуправе и 

USAID о примени Закона о инспекцијском надзору'', 

 

- ''Мишљења Сектора за рад о примени Закона о раду узимајући у 

обзир одредбе Закона о инспекцијском надзору''. 
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Стручни скуп за  инспекторе рада  на тему практичне примене 

Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа у 

области безбедности и здравља на раду, организован 

 дана  01. децембра 2016.године у Београду 

 
                   У циљу предузимања активности везаних за смањење броја повреда 

на раду , Инспекторат за рад je 1. децембра 2016. године,   одржao једнодневни  

стручни скуп у Београду, у Палати Србија, за  инспекторе рада, који врше  

надзоре у области безбедности и здравља на раду, а  на тему практичне 

примене Закона о безбедности и здрављу на раду и подзаконских прописа у 

области безбедности и здравља на раду. 

 

                  На састанку су активно учешће узели поред представника 

Инспектората за рад и Управе за безбедност и здравље на раду и 

представници Министарства привреде и Министарства пољопривреде и 

заштите животне средине. 

 

 

Пројекат   МОР  

 ''Ангажовање и подршка на националном нивоу за смањење 

појаве дечјег рада'' 
 

               Инспекторат за рад је у 2016. години активно учествовао  у 

припремним активностима везаним за  пројекат Међународне организације 

рада, „Ангажовање и подршка на националном нивоу за смањење појаве дечјег 

рада“, који  се реализује  у 2016. години и током 2017. године.  

 

            Током наведеног пројекта, у коме ће поред Инспектората за рад 

учествовати представници центара за социјални рад, МУП, Центра за заштиту 

жртава трговине људима, Министарства просвете, науке и технолишког развоја, 

између осталог анализираће се  правни инструменти у циљу откривања могућих 

„празнина“ у области дечјег рада, њихово поређење са међународним радним 

стандардима и израда препорука за њихово унапређење кроз увезивање са 

међународним стандардима на тему дечјег рада, припремаће се нацрти правних 

инструмената који би се односили на област дечјег рада и трговину децом, 

организоваће се и  консултативне радионице за представнике владиних 

институција, синдиката, удружења послодаваца и цивилног друштва, а 

предвиђена је и припрема материјала, израда програма и спровођење обуке за 

инспекторе рада и представнике других институција релевантних за област 

дечјег рада, а  на тему откривања и превенције дечјег рада и борбе против 

трговине децом. Притом, реализоваће се тренинг тренера за инспекторe рада 

(focal point)  у сваком управном округу и у Београду  за борбу против дечјег 

рада, укључујући и борбу против трговине децом. Пројектом је планирана и 

израда студије о  експлоатацији деце и дечјем раду, са нагласком на 

злоупотребу деце за просјачење и у порнографске сврхе, као и израда 

свеобухватне Националне стратегије и Националног акционог плана за борбу 

против дечјег рада, укључујући његове најгоре облике. У циљу унапређене 

примене националних и локалних политика и програма чији је циљ смањење и 

спречавање дечјег рада, укључујући његове најгоре облике вршиће се мапирање 



44 
 

и анализа постојећих националних и локалних социјалних програма и политика 

који се тичу дечјег рада, жртава трговине децом и рањивих група као што су 

ромска деца , а донеће се и препоруке како да се  те политике и програми на 

оптималан начин координишу и употребе за борбу против дечјег рада, трговине 

децом и заштиту рањивих група које су подложне појави дечјег рада. У том 

смислу приступиће се и изради инструкције за поступање инспектора рада у 

случајевима деце ангажоване за најгоре облике дечјег рада и у случајевима 

жртава трговине људима.Такође, једна од пројектних активности је припрема и 

спровођење пилот програма за рехабилитацију ромске деце путем њиховог 

повлачења са улица и њиховим мотивисањем да се врате у школе.  

 

               Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања је у 

јулу 2016.године  формирало Међуресорну радну групу за израду нацрта Листе 

опасних послова за децу.  

  

            Задаци Међуресорне радне групе су да у сарадњи са консултантом 

Међународне организације рада сачини препоруке у вези са законодавним 

оквиром који је релевантан за развој и усвајање Листе опасних послова; 

анализира и утврди послове који су по својој природи или околностима у којима 

се обављају, вероватно штетни по здравље, безбедност или морал деце; 

учествује у широком кругу консултација на предложену листу и постигне 

консензус у вези са пословима који ће бити укључени у Нацрт листе опасних 

послова који ће бити дати као предлог за усвајање надлежном органу и дају 

препоруке у вези са планом акција за превенцију и повлачење деце из опасних 

послова.  

 

Такође, инспектори рада из свих одељења, одсека и групе инспекције 

рада  су у децембру 2016.године активно учествовали у раду Консултативне 

радионица са темом:  ''Међусекторска сарадња у заштити деце од злоупотребе 

дечјег рада'', која је одржана дана 21. децембра 2016.годие у Београду. 

                       

                                      Социјални дијалог 
 

       Инспекторат за рад је у циљу јачања социјалног дијалога, 

организовао састанке са репрезентативним удружењима запослених и 

послодаваца, а ради ефикасније заштите права  запослених. На наведеним 

састанцима, разматрана су најважнија питања из области радних односа и 

безбедности и здравља на раду ради предузимања конкретних активности у 

циљу сузбијања рада „на црно“ и смањења броја повреда на раду. Представници  

Инспектората за рад су присуствовали VIII Конгресу УГС Независност, који је 

одржан 23. новембра 2016.године у Београду, као и   седници Републичког 

одбора Савеза самосталних синдиката Србије - Самосталног синдиката радника 

грађевинарства и индустрије грађевинског материјала која је одржана 12. 

децембра 2016.године у Београду, као и на свим конференцијама, округлим 

столовима, радионицама и семинарима, које су организовали социјални 

партнери. 
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    Остале  активности Инспектората за рад 
 

                   У извештајном периоду директор Инспектората за рад је активно 

учествовао на састанцима  Стручне групе  за сузбијање сиве економије, док су 

представници Инспектората за рад  активно учествовали на састанцима Одбора 

за координацију инспекцијског надзора,  Радне групе за безбедност објеката,  

Стручног тима за превоз путника и робе у друмском, водном и железничком 

саобраћају и Стручног тима за сузбијање неформалног рада (рада ''на црно''), а 

који су образовани  на основу Пословника о  раду  Координационе комисије.  

Представник Инспектората за рад је учествовао у раду Конференције НАЛЕД на 

тему'' Сузбијање сиве економије'' која је одржана 23. децембра 2016.године у 

Београду.     Представници Инспектората за рад су активно учествовали и на 

свим другим  конференцијама, округлим столовима, радионицама и 

семинарима, које су организовали социјални партнери. 

 

 
. 

 

 

    Д И Р Е К Т О Р 

 

                                                                                             

мр ецц  Бојан Јоцић, дипл.инг. 
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