На основу члана 201. тачка 23) Закона о планирању и изградњи ("Службени
гласник РС", број 72/09),
Министар животне средине и просторног планирања доноси

ПРАВИЛНИК
о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског инспектора и
врсти опреме коју користи инспектор

Члан 1.
Овим правилником прописују се образац и садржина легитимације урбанистичког
и грађевинског инспектора (у даљем тексту: легитимација), као и врста опреме коју
користи инспектор у вршењу инспекцијског надзора.

Члан 2.
Легитимација прописана овим правилником издаје се урбанистичком и
грађевинском инспектору (у даљем тексту: инспектор) запосленом у државном органу, као
и запосленом у органу територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе када у
складу са Законом о планирању и изградњи обављају поверене послове инспекцијског
надзора.

Члан 3.
Легитимација се издаје према обрасцима који су одштампани уз овај правилник и
чине његов саставни део.
Легитимација је величине 65 x 95 мм.
Легитимација је обложена материјалом од скаја црне боје.

Члан 4.
Легитимација на насловној страни корица у горњем делу садржи грб и назив
Републике Србије, испод њега текст који гласи: РЕПУБЛИКА СРБИЈА, а испод тог текста
на легитимацији урбанистичког инспектора текст који гласи: ЛЕГИТИМАЦИЈА
УРБАНИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА, а на легитимацији грађевинског инспектора текст
који гласи: ЛЕГИТИМАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА.

На првој унутрашњој страни легитимације налази се место за фотографију
инспектора величине 35 x 25 мм, место за печат органа који је издао легитимацију, а испод
тога место за име и презиме инспектора, место за својеручни потпис инспектора и место
за ЈМГ и број личне карте.
Друга унутрашња страна легитимације садржи назив органа који је издао
легитимацију, натпис: ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА, а испод тога на легитимацији
урбанистичког инспектора текст који гласи: У вршењу инспекцијског надзора
урбанистички инспектор има права и дужности утврђене Законом о државној управи
("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07) и чл. 173. и 174. Закона о планирању и
изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09), а на легитимацији грађевинског
инспектора текст који гласи: У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор има
права и дужности утврђене Законом о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05
и 101/07) и чл. 175. до 184. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број
72/09), на истој страни испод наведеног текста налази се место за регистарски број
легитимације, место и датум издавања, као и место за потпис овлашћеног лица и печат
органа који је издао легитимацију.

Члан 5.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор користи опрему и службену одећу.

Члан 6.
Опрему инспектора чини нарочито:
1) моторно превозно средство;
2) метар и ласерски метар;
3) батеријска лампа;
4) фото апарат;
5) диктафон;
6) видео камера;
7) склерометар;
8) заштитни шлем;
9) кишна кабаница и гумене рукавице;
10) ГПС уређај за навођење,
као и друга слична опрема у функцији обављања инспекцијског надзора.

Члан 7.
Службена одећа је зимска и летња.
Зимска службена одећа носи се од 1. октобра до 30. априла, а летња службена одећа
се носи од 1. маја до 30. септембра.

Члан 8.
Делови службене одеће за инспекторе женског пола:
1) кожна јакна црне или браон боје, равног кроја, дужине до изнад колена;
2) четири костима класичног кроја, тегет или сиве боје (два зимска и два летња, један са
панталонама, а један са сукњом):
3) шест кошуља светлосиве, односно беле боје (три зимске са дугим рукавима и три
летње са кратким рукавима);
4) две ешарпе тамносиве или тегет боје стандардне дужине;
5) једне чизме и ципеле, израђених од црне или браон коже, са кожном поставом и
кожним ђоном, пенџетираним гумом;
6) један пар гумених чизама, стандардних;
7) једне ташне од црне или браон коже;
8) два кожна каиша црне или браон боје са металном копчом.
Делови службене одеће за инспекторе мушког пола:
1) кожна јакна црне или браон боје, равног кроја;
2) четири одела класичног кроја, тегет или сиве боје (два зимска и два летња);
3) шест кошуља светлосиве, односно беле боје (три зимске са дугим рукавима и три
летње са кратким рукавима);
4) две кравате тамносиве, односно тегет боје, стандардне дужине;
5) једне чизме и једне ципеле, израђених од црне или браон коже, са кожном поставом и
кожним ђоном, пенџетираних гумом;
6) један пар гумених чизама, стандардних;
7) једне ташне од црне или браон коже;
8) два кожна каиша црне или браон боје са металном копчом.

Члан 9.
Службена одећа набавља се сваке године (једна зимска и једна летња), осим јакни и
ташни, које се набављају сваке четврте године.

Члан 10.
Службена одећа се носи само у време вршења службене дужности.

Члан 11.
Опрему и службену одећу из овог правилника инспектори запослени у
Министарству животне средине и просторног планирања користе од 1. јануара 2010.
године, а инспектори који врше поверене послове инспекцијског надзора од 1. јануара
2011. године.

Члан 12.
Легитимације издате по раније важећим прописима важе до њихове замене
легитимацијама на обрасцу прописаном овим правилником, а најкасније до 11. марта
2010. године.
Неважећу легитимацију комисијски уништава надлежни орган који је ту
легитимацију издао.

Члан 13.
Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о обрасцу и
садржини легитимације урбанистичког, грађевинског и геодетског инспектора
("Службени гласник РС", број 105/03).

Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику Републике Србије".

Број 110-00-132/2009-01
У Београду, 9. октобра 2009. године
Министар,
Оливер Дулић, с.р.

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
УРБАНИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА
Насловна страна корица:
ГРБ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЛЕГИТИМАЦИЈА УРБАНИСТИЧКОГ ИНСПЕКТОРА

Прва унутрашња страна корица:
фотографија 35x25мм
печат надлежног органа
____________________________________________________________________________________
(име и презиме и својеручни потпис инспектора)
____________________________________________________________________________________
(ЈМБГ и број личне карте)

Друга унутрашња страна корица:
____________________________________________________________________________________
(назив органа који издаје легитимацију)
ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА
У вршењу инспекцијског надзора урбанистички инспектор има права и дужности утврђене Законом
о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07) и чл. 173. и 174. Закона о планирању
и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09).

____________________________
(регистарски број)

_______________________________
(место и датум издавања)

____________________________
(потпис овлашћеног лица и М.П.)

ОБРАЗАЦ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

Насловна страна корица:
ГРБ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ЛЕГИТИМАЦИЈА ГРАЂЕВИНСКОГ ИНСПЕКТОРА

Прва унутрашња страна корица:

фотографија 35x25мм
печат надлежног органа
______________________________________________________________________________
_______
(име и презиме и својеручни потпис инспектора)
______________________________________________________________________________
______
(ЈМБГ и број личне карте)

Друга унутрашња страна корица:
______________________________________________________________________________
______
(назив органа који издаје легитимацију)
ОВЛАШЋЕЊА ИНСПЕКТОРА
У вршењу инспекцијског надзора грађевински инспектор има права и дужности утврђене
Законом о државној управи ("Службени гласник РС", бр. 79/05 и 101/07) и чл. 175. до 184.
Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", број 72/09).
____________________________
_______________________________
(регистарски број)
(место и датум издавања)
___________________________

(потпис овлашћеног лица и М.П.)

