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ИНСПЕКЦИЈЕ ДМДМ МП 

Метролошка инспекција

Инспекција за надзор над предметима од 

драгоцених метала
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КАКО ЈЕ ПОЧЕЛО?

• 2. новембра 2017. године, Влада Републике Србије потписaла је Уговор о 
набавци услуге „Успостављање јединственог информационог система за 
инспекције – еИнспектор"2017.

• Именовани администратори за инспекције у систему еИнспектор, 
прикупљање података, креирање шифарника, обуке за администраторе2018.

• Прва интерна обука за инспекторе, прилагођавање система интерним 
процесима инспекцијског надзора, унос шаблона аката, тешкоће са 
имплементацијом техничких карактеристика мерила, проблеми....., више 
мерила код надзираног субјекта......неприхватање новог,  немогућност 
потпуне имплементације раду метролошке инспекције.........одустајање.....

2019.
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Стратегија компромиса:

• Крећемо са предметима надзора у којима је мерило усаглашено са 
прописима, и само једно мерило у надзору.

• Интезивирамо сарадњу са Канцеларијом за Информационе Технологије 
(КИТ) у вези проширење система (више мерила, више контролних листа).

• Покрећемо интерне обуке по свим подручним јединицама кроз практичне 
обуке корак по корак са реалним предметима.

И ШТА ЋЕМО САД?
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МОРАМО!

• Интензивне практичне обуке, унос најједноставнијих 
предмета, обрада само усаглашених предмета.......и 
коначно стижу први резултати.

Дец 2019.

• Имплементација КИТ више контролних листа у једном 
предмету, интерне обуке на захтев и по потреби, циклуси ка 
компликованијим предметима, више мерила више 
контролних листа, предмети са неусаглашеностима....до 
покретања захтева за покретање прекршајног поступка.

2020.

• Имплементација контролних и ванредних надзора....сви 
инспектори раде у систему, увиђају предности....., 
појединачне обуке за нове испекторе, прилагођавање 
контролних листа систему и система нашим потребама..

2021.
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ТРЕНУТНО СТАЊЕ

Влада Републике Србије преко Канцеларије за информационе технологије опремила је 

инспекције ДМДМ са:

• 28 лаптопова

• 28 мобилних интернета

• 28 квалификованих електронских потписа

Сваки инспектор је технички опремљен.

• Инспекције раде искључиво у еИнспектору предмете без 
неусаглашености, драстично смањен утрошак папира, централизовано 
извештавање и анализа,  скоро па потпуно дигитализовани......

• Закључком Владе РС бр 030-2278/2022 од 17.марта 2022. обавезују се 
републичке инспекције да у свом раду користе јединствено софтверско 
решење еИнспектор

2022.
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НАЈВЕЋЕ ПРЕДНОСТИ СИСТЕМА

• Web софтверско решење, доступност свуда, на сваком месту и у сваком тренутку.

• О интегритету и безбедности података брине КИТ-дата центар.

• Пријава на систем квалификованим електронским сертификатом, имплементирано 

електронско потписивање. Приступ само овлашћеним лицима.

• Инспектор на једном месту има преглед својих предмета и њихових статуса.

• Главни инспектор има увид у све предмете.

• Транспарентност, Координациона комисија за инспекцијски надзор (ККИН) има увид у 

рад и резултате свих републичких инспекција, свеобухватна анализа и преглед.
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НАЈВЕЋЕ ПРЕДНОСТИ СИСТЕМА

• Потпуна интеграција за свим регистрима правних лица, довољан унос МБ, смањено 

писање идентификационих података надзираног субјекта, као и са базом МУП, физичка 

лица (продавци на пијацама и сл.)

• Могућност прегледа досијеа надзираног субјекта у смислу утврђеног поштовања закона 

из области свих републичких инспекција, као и утврђених ризика (ефикасније 

планирање и одлучивање)
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НАЈВЕЋЕ ПРЕДНОСТИ СИСТЕМА

• Поједностављен унос контролне листе, аутоматско попуњавање дефинисаним, 

подразумеваним одговорима

• Аутоматска обрада збира бодова и одређивања степена ризика према задатим 

критеријумима
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НАЈВЕЋЕ ПРЕДНОСТИ СИСТЕМА

• Систем  нуди мере за покретање инспектору на негативно попуњене одговоре из 

контролне листе, на основу имплементираних шифарника (питање, основ, мера)

• Инспектор је тај који одлучује, он даје крајњи суд о крајњем степену ризика на основу 

свих доступних параметара, систем је само алатка....помоћ
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Хвала на пажњи!

ЗАКЉУЧАК

• Систем еИнспектор се континуирано 

унапређује.

• Процес дигитализације није лак.

• Дигатална ера је наша неминовност.

• Крајњи резултат доноси бројне предности: 

олакшавање рада, свеобухватнији приступ 

и анализу ризика и др

Светски дан метрологије, 20. мај 2022.


