
На основу члана 54. став 4. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", број 36/2015) и чл. 28. Одлуке о организацији
Градске управе града Сомбора ("Службени лист Града Сомбора", бр. 27/2016) у вези са Локалним антикорупцијским планом за град
Сомбор ("Службени лист Града Сомбора", бр. 7/2017) Начелник Градске управе града Сомбора дана 19.12.2017. године доноси

Правилник о прописивању облика, учесталости и начину вршења унутрашње контроле инспекције из
изворне надлежности града Сомбора

Правилник је објављен у "Службеном листу града Сомбора", бр. 18/2017 од
21.12.2017. године, а ступио је на снагу 29.12.2017.

Члан 1.
Овим Правилником уређују се облици, учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекције градске управе града

Сомбора, из изворне надлежности града.
Члан 2.

Унутрашња контрола инспекције подразумева контролу законитости у вршењу послова инспекцијског надзора, поштовање
процедуре, спровођење плана инспекцијског надзора и заштиту од злоупотреба.

Унутрашња контрола инспекције представља и механизам за превенцију корупције унутар инспекција.
Члан 3.

Учесталост и начин вршења унутрашње контроле инспекцијских служби подразумева редовне и ванредне контроле у обезбеђењу
и контроли законитости у вршењу послова инспекцијског надзора из изворне надлежности града.

Члан 4.
Редовна контрола инспекције врши се једанпут годишње.
Ванредна контрола се врши по писаној пријави (представка, захтев и сл.) и по службеној дужности.
Ванредна Контрола по службеној дужности се врши када, на основу сопствених истраживања, Радно тело одређено за обављање

послова унутрашње контроле инспекције оправдано посумња на незаконитости у вршењу послова инспекцијског надзора.
Члан 5.

Послови унутрашње контроле инспекције обухватају:
- предузимање радњи на откривању и спречавању појава корупције и других видова противправног и несавесног обављања

радних дужности запослених у инспекцији;
- предузимање радњи на откривању и спречавању сукоба интереса запослених у инспекцији;
- предузимање мера на откривању и спречавању обављања послова који су неспојиви са службеном дужношћу запослених у

инспекцији;
- контролу ажурности у раду одељења инспекције и у раду инспектора;
- контролу уједначеног поступања;
- контролу поступања по процедурама;
- указивање на могућност појаве неисправности рада инспектора и службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора;
- проверу инспектора и службеника овлашћеног за вршење инспекцијског надзора у погледу интегритета, карактера и

професионалних способности, а у односу на законска овлашћења и дужности;
- предлагање мера за отклaњање неправилности у раду инспектора и одељења;
- примање притужби и примедби на рад инспектора и службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора;
- сарадњу са другим државним органима;
- прикупљање одговарајућих доказа за поступке утврђивања одговорности и др.

Члан 6.
Радно тело одређено за обављање послова унутрашње контроле инспекције градске управе града Сомбора над пословима из

изворне надлежности града (у даљем тексту: унутрашња контрола инспекције) поступа на основу представки физичких и правних
лица, поводом писаних обраћања инспектора и службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора и по сопственој
иницијативи, односно на основу прикупљених обавештења и других сазнања.

Инспектори и службеници који су овлашћени за вршење инспекцијског надзора, који се писано обрате унутрашњој контроли
инспекције имају право на заштиту у складу са одредбама Закона о заштити узбуњивача ("Службени гласник РС", број 128/2014).

Члан 7.
Писано обраћање унутрашњој контроли инспекције може бити у форми дописа, електронске поште и других видова писане

електронске комуникације, као и усмено када Радно тело одређено за обављање послова унутрашње контроле инспекције сачини
писану белешку коју инспектор потом потпише.

Обраћање унутрашњој контроли инспекције може бити и анонимно.
Члан 8.

Надлежне инспекцијске службе су дужне да се придржавају смерница и упутстава лица које врши унутрашњу контролу
инспекцијске над пословима из изворне надлежности града.

Члан 9.
Извештај о раду унутрашње контроле инспекције се доставља Комисији за координацију инспекцијског надзора над пословима из

изворне надлежности града и Начелнику градске управе града Сомбора најмање једанпут годишње, као и на њихов захтев.
Комисија за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Сомбора на основу извештаја о

раду унутрашње контроле инспекције може предузети мере и радње из свог делокруга односно скупа послова и задатака.
Члан 10.

У случају да се утврде неправилности у раду инспекције, мере које се могу предузети су: упозорење на уочене недостатке као и
одређивање мера и рокова за њихово отклањање, издавање инструкција, налог да се предузму послови који су потребни,покретање
поступка за утврђивање одговорности и др.

Члан 11.
Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града Сомбора".
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