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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

А. Увод 

 

Републичка управa за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат) је самостална републичка управа која обавља послове управе од 

општег значаја за Републику Српску, чија је улога да врши инспекцијске, управне, стручне и друге послове и тиме подстиче друштвену дисциплину 

у извршавању закона и других прописа. Инспекторат је организован према функционалном принципу са инспекцијским секторима као основним 

организационим јединицама. У Инспекторату су организоване: инспекција за храну, тржишна инспекција, пољопривредна инспекција, шумарска 

инспекција, ветеринарска инспекција, водна инспекција, техничка инспекција, саобраћајна инспекција, урбанистичко-грађевинска и еколошка 

инспекција, инспекција рада, здравствена инспекција, просвјетна инспекција и инспекција за заштиту од пожара. Тринаест инспекција у 

Инспекторату обухвата инспекцијским надзором све привредне и ванпривредне области у Републици Српској и надзире примјену преко 160 

закона и 700 подзаконских аката у око 70 области надзора. За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету, приликом 

увоза роба, тржишни, фитосанитарни, здравствени и инспектори за храну присутни су на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у 

Републици Српској.  

 У 2018. години инспекције Инспектората су у унутрашњем инспекцијском надзору извршиле укупно 29.951 инспекцијску контролу, што је 

око 2.720 контрола више у односу на претходну годину. Удио контрола са неправилностима у 2018. години (28,3 %) на нивоу Инспектората је исти у 

односу на прошлу годину. 

Треба напоменути да је у 2018. години од укупног броја извршених контрола, 15,97 % ванредних контрола, односно контрола на основу 

захтјева других органа и организација, правних и физичких лица. Ванредне контроле захтијевају већу ангажованост инспектора и самим тим 

смањују могућност ефикаснијег планирања редовних контрола с циљем планског уређења појединих области инспекцијског надзора.  

У 2018. години изречено је 7.011 управних мјера (отклањање неправилности, одузимање робе, забрана обављања дјелатности, рушење 

објеката, уништавање и сл), што је више него у посматраном периоду за 2017. годину (6.271), док је прекршајних мјера (прекршајних налога и 

пријава) у 2018. години било 3.460, а у 2017. години 3.543. 

Инспектори су субјекте контроле, код којих су констатоване теже неправилности, санкционисали путем прекршајних налога у укупном 

износу од 3.953.705 КМ.      

У спољнотрговинском надзору инспекције Инспектората (тржишна, фитосанитарна, здравствена и инспекција за храну) извршиле су 

контроле робе по свима захтјевима увозника. Укупно је у спољнотрговинском надзору извршено 115.623 прегледа, а од тога броја у 0,14 % 

случајева су констатоване одређене неправилности, за које су инспектори, у циљу њиховог отклањања, предузели одговарајуће мјере. По основу 

наплаћених накнада у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске у извјештајном периоду у 2018. години је уплаћено 5.268.571 КМ. 
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Квантитативна анализа извршених контрола и предузетих мјера за период I – XII 2018. године на дан 22.01.2019. године 
 

Инспекције и 

инспекцијске области 
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

Инспекција за храну 49,126 641 49,767 727 13 740 1 632   62   5   699 90 39 37 103 179         179 100   2 

Спољнотрговински 

надзор 

48,226 57 48,283 126   126 0 91   34       125 73 4 4   8         8 100   2 

Унутрашњи надзор 900 584 1,484 601 13 614 41 541   28   5   574 94 35 33 103 171         171 100     

Тржишна инспекција 18,317 907 19,224 1,571 7 1,578 8 749 15 170       934 80 150 154 954 1,258 3 1 1 5 1,263 100   13 

Спољнотрговински 

надзор 

11,667   11,667 4   4 0     4       4   1 1   2 1     1 3 67   1 

Унутрашњи надзор 6,650 907 7,557 1,567 7 1,574 21 749 15 166       930 81 149 153 954 1,256 2 1 1 4 1,260 100   12 

Пољопривредна 

инспекција 

38,461 298 38,759 371 4 375 1 230 47 52   32   361 64 10 4 81 95         95 100   1 

Спољнотрговински 

надзор 

36,793   36,793 9   9 0     7       7                           

Унутрашњи надзор 1,668 298 1,966 362 4 366 19 230 47 45   32   354 65 10 4 81 95         95 100   1 

Шумарска инспекција 1,311 398 1,709 704 21 725 42 298 264 78       640 47 120 135 296 551     3 3 554 99 4 16 

Ветеринарска 

инспекција 

884 439 1,323 425 14 439 33 405 1 5       411 99 20 20 25 65 1 1 1 3 68 96     

Водна инспекција 674 368 1,042 344 19 363 35 326   17 2     345 94 16 17 8 41 3 3   6 47 87 1 8 

Техничка инспекција 1,908 358 2,266 360 1 361 16 314   2       316 99 18 18   36 26 26   52 88 41 3 1 

Саобраћајна 

инспекција 

1,143 217 1,360 386 11 397 29 152   81 12   4 249 61 87 73 114 274 2   2 4 278 99   24 

Урбанистичко-

грађевинска и 

еколошка инспекција 

909 302 1,211 298 24 322 27 263   27 1     291 90 18 22 6 46         46 100   10 

Инспекција рада 3,918 1,709 5,627 1,780 32 1,812 32 1,484   8       1,492 99 154 161 226 541 18 17 19 54 595 91   34 

Здравствена инспекција 20,151 661 20,812 693 39 732 4 527   135     1 663 79 70 70 23 163     35 35 198 82 1 5 

Спољнотрговински 

надзор 

18,872 8 18,880 25   25 0 7   18       25 28                         

Унутрашњи надзор 1,279 653 1,932 668 39 707 37 520   117     1 638 82 70 70 23 163     35 35 198 82 1 5 

Просвјетна инспекција 988 366 1,354 420 5 425 31 417           417 100 18 18   36         36 100   43 

Инспекција за заштиту 

од пожара 

683 437 1,120 361 21 382 34 350   4       354 99 8 9 7 24         24 100   2 

Укупно 138,473 7,101 145,574 8,440 211 8,651 6 6,147 327 641 15 37 5 7,172 86 728 738 1,843 3,309 53 48 61 162 3,471 95 9 159 

Спољнотрговински 

надзор 

115,558 65 115,623 164   164 0 98   63       161 61 5 5   10 1     1 11 91   3 

Унутрашњи надзор 22,915 7,036 29,951 8,276 211 8,487 28 6,049 327 578 15 37 5 7,011 86 723 733 1,843 3,299 52 48 61 161 3,460 95 9 156 
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До сада је у више наврата истицано да се у пракси показало како би организовање инспекцијског надзора само на једном нивоу дало много 

ефикасније, ефективније и економичније коришћење расположивих финансијских и кадровских ресурса. 

Ресорна министарства врше управни надзор над законитошћу аката, док Инспекторат само у одређеној мјери обавља управни надзор над 

радом инспектора јединица локалне самоуправе, али нема могућности да утиче на планирање њиховог рада, што често доводи до преклапања 

инспекцијских контрола републичких и инспектора јединица локалне самоуправе. У том смислу и став пословне заједнице, који је исказан у току 

јавне расправе у процесу доношења важећег Закона о инспекцијама у Републици Српској, је да би било добро да се инспекције организују само на 

једном нивоу. Предности оваквог начина организовања биле би вишеструке. Лакши начин управљања и праћења рада, избјегавања дуплирања 

прегледа код истог пословног субјекта у једном дану или кратком временском периоду и слично. 

Опширније Информације о раду и ефектима рада инспекција, главни инспектори су доставили ресорним министарствима, а на основу којих 

је могуће вршити детаљније анализе активности и резултата рада у посматраном извјештајном периоду. 

 

Извјештај о предузетим прекршајним мјерама и исходима судских поступака у периоду од 01.01.2018. године до 31.12.2018. године 

Инспекција 

Прекршајна мјера 

Прекршајни налог Износ изречене казне Прекршајна пријава 
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Тржишна инспекција 150 154 954 1,258 248,000 95,000 493,600 836,600 3 1 1 5 

Пољопривредна инспекција 10 4 81 95 18,800 3,400 90,600 112,800         

Шумарска инспекција 120 135 296 551 544,500 106,800 99,200 750,500     3 3 

Ветеринарска инспекција 20 20 25 65 64,000 14,000 13,700 91,700 1 1 1 3 

Водна инспекција 16 17 8 41 76,500 20,700 9,200 106,400 3 3   6 

Техничка инспекција 18 18   36 190,000 47,600   237,600 26 26   52 

Саобраћајна инспекција 87 73 114 274 125,750 23,600 28,900 178,250 2   2 4 

Урбанистичко-грађевинска и еколошка 

инспекција 
18 22 6 46 50,000 23,000 2,600 75,600         

Инспекција рада 154 161 226 541 531,000 81,650 437,500 1,050,150 18 17 19 54 

Здравствена инспекција 70 70 23 163 251,500 56,450 10,000 317,950     35 35 

Просвјетна инспекција 18 18   36 31,500 16,700   48,200         

Инспекција за заштиту од пожара 8 9 7 24 20,000 6,450 2,155 28,605         

Инспекција за храну 39 37 103 179 76,000 9,800 65,450 151,250         

ИНСПЕКТОРАТ 728 738 1,843 3,309 2,227,550 505,150 1,252,905 3,985,605 53 48 61 162 

 

 Судских поступака по прекршајним налозима и захтјевима за покретање прекршајних поступака било је 681, од чега је највећи проценат 

изречених новчаних казни око 51,4 %, што у финансијском смислу чини износ од 522.125 КМ, а коју наплативост овај орган не може приказати јер 
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не води евиденцију о наплативости новчаних казни које су изречене судским одлукама. Сходно одредбама Закона о прекршајима Републике 

Српске, судови прате извршење новчаних казни и других мјера изречених рјешењем о прекршају. Преостали исходи судских поступака се односе 

на условну пресуду, доношење ослобађајуће пресуде, обустављање поступка и изрицање укора. 

 И даље је примјетан велики број условних казни у случајева у којима је затражено судско одлучивање, те оне чине 38,47 % од укупног броја 

исхода судских поступака, што свакако не доприноси постизању сврхе кажњавања, како специјалне, тако ни генералне превенције. 

 Одобрени буџет Инспектората за 2018. годину износио је 12.933.600 КМ, док је реализовани буџет 12.873.107 КМ, што је за 60.493 КМ мање 

од коначног одобреног буџета у 2018. годину. Одобрени буџет је био довољан за измирење свих обавеза насталих пословањем Инспектората у 

2018. години.  

 

Закључне напомене 

Потребно је предузети активности у циљу реорганизације инспекцијског система Републике Српске укидањем дуалног инспекцијског 

надзора на начин да се инспекције организују само на републичком нивоу. Наведено захтијева низ активности, од измјене прописа који регулишу 

инспекцијски надзор, до преузимања инспектора који послове инспекцијског надзора обављају на нивоу јединица локалне самоуправе и 

регулисања њиховог радно-правног статуса, ради веће ефикасности контролног система. Предности организовања инспекција на једном нивоу 

биле би вишеструке. Лакши начин управљања и праћења рада, избјегавања дуплирања прегледа код истог пословног субјекта у једном дану или 

кратком временском периоду и слично. 

Пројекат „Набавка инспекцијског информационог система и припадајуће рачунарско-комуникационе опреме" који је дио Средњорочног 

плана за период 2019-2020. Година се налази на листи приоритетних пројеката без обезбијеђених извора финансирања (кандидовани пројекат) у 

Програму јавних инвестиција Републике Српске за период 2018-2020. године који је Влада усвојила у децембру 2017. године. Реализација истог ће 

бити могућа након обезбјеђења извора финансирања. Набавка новог Инспекцијског информационог система (ИМС) је и један од предуслова за 

реализацију реформе инспекција као активности планиране Програмом економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године 

(постојећи IMS не може подржати укључење инспектора из јединица локалне самоуправе). 

Потешкоће у раду контролним органима и даље представља недостатак регистара привредних субјеката, који би се користили за 

планирање контрола.                                                                              

Потребно је иницирати доношење неопходних закона, односно измјена и допуна закона и подзаконских аката чије је доношење 

предвиђено законом, а све у циљу боље примјењивости у пракси. 

Неопходно је обезбиједити техничке услове за провођење прописа, као што су лабораторијски капацитети, гдје треба инсистирати на 

акредитацији и цертификацији примијењених метода код овлаштених лабораторија. 

И поред тога што у исходима судских поступака највећи проценат заступљености заузимају новчане казне (51,4 %), и даље је велики 

проценат условних казни (38,5 %). Неопходно је појачати сарадњу са судовима, а све како би се постигла сврха кажњавања у прекршајним 

поступцима, како специјалне тако и генералне превенције, тј. утицаја на друге да не чине прекршаје. 

Отвореност и транспарентност у раду Инспектората се постиже дјеловањем службе за односе са јавношћу, постојањем званичне интернет 

странице, ажурним одговарањем на захтјеве за приступ информацијама, функционисањем Центра за пријаве и притужбе Инспектората, 

коришћењем Апликације за пријављивање корупције (АПК) и др. 
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Б. Преглед реализације годишњих резултата и активности 

Секторска област 1. Инспекторат 

Стратешки циљ 1: Повећање друштвене дисциплине у примјени прописа уз смањење „инспекцијског оптерећења“ на субјекте контроле који поштују 

прописе 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Све инспекције Инспектората вршиле су редовне контроле у складу са планом и ванредне контроле по представкама 

институција и грађана. Посебан акценат се дао на организовање заједничких контрола више инспекција да би се постигао 

синергетски ефекат и смањило оптерећење на субјекте контроле, а у исто вријеме постигао свеобухватнији инспекцијски 

надзор и рационалније кориштење ресурса Инспектората. Сектор за правне, финансијске и информатичке послове и 

административна одјељења у Управи су пружали неопходну подршку раду Инспектората и инспекторима на терену кроз 

обезбјеђивање материјално-техничких услова и опреме, правне подршке, достављање неопходних информација, 

организовање обука и слично. 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат смањења број контрола 

са утврђеним неправилностима 

кроз инспекцијски надзор у односу 

на претходну годину 

2 % 0 % 

У 2018. години извршено је укупно 29.951 

контрола наспрам 27.224 контроле у 2017. 

години. Иако је проценат неуредних контрола у 

многим областима у 2018. години био мањи него 

у 2017. години, на нивоу Инспектората тај 

проценат је остао на 28,3 % неуредних контрола.  

Оперативни циљ 1.1 Планирати контроле на основу процјене ризика 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Главни инспектори у сарадњи са Одјељењем за координацију рада Инспектората и опште послове припремали су седмичне, 

оперативне планове контрола узимајући у обзир годишњи план контрола (редовне контроле) и представке грађана и 

институција (ванредне контроле). 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

План рада Инспектората 

Благовремено израђен план 

контрола у за то предвиђеним 

роковима 

Израђени седмични планови 

контрола 

Свакога петка израђени оперативни планови за 

сљедећу седмицу и достављени координаторима, 

инспекторима и начелницима подручних 

одјељења. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.1.1. 
Посљедњи радни дан у седмици за наредну 

седмицу израдити и објединити оперативне 

Сви сектори 

инспекција и 
Да  Не 
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седмичне планове, у складу са годишњим 

планом рада. 

Одјељење за 

координацију 

рада 

Инспектората и 

опште послове 

Оперативни циљ 1.2. Систем заједничких контрола 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Сви сектори инспекција на челу са главним инспекторима међусобно сарађују и организују заједничке контроле више 

инспекција кроз оперативне, седмичне планове у координацији са начелницима подручних одјељења што доводи до 

ефикаснијег инспекцијског надзора.  

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Синергетско дјеловање путем 

заједничких контрола више 

инспекција 

Заједничке контроле 

уврштене у оперативне 

планове рада 

Израђени оперативни 

планови узимајући у обзир 

синергетски ефекат 

контрола. 

Главни инспектори координишу рад својих 

инспектора и организују заједничке контроле 

више инспекција ради рационалнијег коришћења 

ресурса и смањења оптерећења на субјекте 

контроле. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.2.1. 

По потреби организовати заједничке контроле 

различитих инспекција у циљу свеобухватнијег 

надзора,  мање оптерећености субјеката 

контроле, и рационалнијег коришћења 

материјално техничких средстава. 

Сви сектори 

инспекција 
Да  Не 

Оперативни циљ 1.3. Системом јавности и транспарентности у раду омогућити развијање услова за стварање климе за повећање друштвене дисциплине 

у примјени прописа 

 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Сви захтјеви за приступ информацијама упућени Инспекторату од стране медија, физичких и правних лица обрађени су и 

реализовани у законом прописаним роковима. Инспекторат Републике Српске путем медија указује на проблеме и рјешења 

истих, лицитира теме о којима се треба причати, говори о мјерама које се предузимају у циљу усклађивања пословања 

субјеката са законом, чиме снажно указује на одлучност овог органа за рјешавање постојећих проблема. Планираним и 

проактивним комуникацијским активностима, Инспекторат доприноси остваривању јавног и друштвено корисног интереса, 

давањем тачних и правовремених информација, те указује на опредјељење овог органа за јавност у раду, отвореност ка 

грађанима и транспарентност. 
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Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат ријешених новинарских 

упита 
100 % 100 % 

У 2018. години Инспекторат је пласирао 413 

изјава за медије, од чега су путем Српске 

новинске агенције (СРНА) пласирана 43 

саопштења за јавност. 

Проценат ријешених захтјева за 

приступ информацијама од стране 

физичких и правних лица 

100 % 100 % 

У 2018. години Инспекторат је обрадио 146 

Захтјева за приступ информацијама упућених од 

стране физичких и правних лица. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.3.1. 

Обрадити све захтјеве за приступ 

информацијама, упућене од стране медија, у 

законски прописаним роковима. 

Одјељење за 

односе с 

јавношћу 

Да  Не 

1.3.2. 

Ријешити све захтјеве за приступ 

информацијама упућене од стране физичких и 

правних лица у складу са Законом о слободи 

приступа информацијама Републике Српске. 

Одјељење за 

односе с 

јавношћу 

Да  Не 

1.3.3. 
Донијети Стратегију односа с јавношћу у 

Инспекторату. 

Одјељење за 

односе с 

јавношћу 

 

Да  Не 

Оперативни циљ 1.4. Припремне активности за реформу инспекција 

 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Интерна Радна група за оквирну процјену основних показатеља кадровских, финансијских и организационих потреба 

Инспектората и нормативних услова у оквиру реформе инспекцијског система Републике Српске је извршила анализе броја и 

структуре инспектора јединица локалне самоуправе, предложила измјене територијалне и секторске организације, извршила 

процјену свих неопходних материјално-техничких и финансијских средстава потребних за преузимање инспектора из јединица 

локалне самоуправе и будуће ефикасно функционисање Инспектората, анализирала Закон о инспекцијама и предложила  

доношење новог Закона. Паралелно са радом интерне Радне групе, анализом стања у области инспекција на свим нивоима 

власти у Републици Српској, бавила се Радна група именована од стране Владе Републике Српске у којој су била два члана из 

Инспектората. 
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Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Провођење активности датих у рад 

Инспекторату 

Реализоване све активности 

дате у рад запосленима у 

Инспекторату у планској 

години 

Радне групе извршиле све 

задате активности 

Одлуком директора Инспектората формирана је 

Радна група са задатком да изврши одређене 

анализе и друге припремне радње за предстојећу 

реформу Инспекцијског система Републике 

Српске што је и учињено. Рјешењем Владе 

Републике Српске именована је Радна група у 

чијем саставу су представници Инспектората, 

Министарства управе и локалне самоуправе и 

Савеза општина и градова Републике Српске. У 

име наведене радне групе, а у циљу спровођења 

мјера дефинисаних Акционим планом Владе 

Републике Српске за 2018. годину, Министарство 

управе и локалне самоуправе се обратило 

Инспекторату као најкомпетентнијем учеснику по 

питању анализе стања у области инспекција у 

Републици Српској, са захтјевом да се доставе 

одговори на постављена питања, а чија 

сврсисходност је управо свеобухватна анализа 

стања, што је и учињено. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.4.1. 

Учешће у раду радне групе именоване 

Одлуком директора број 24.012/020-10-1/18 

од 14.02.2018. 

Радна група Да  Не 

1.4.2. 

Учешће у раду радне групе именоване 

Рјешењем Владе РС („Службени гласник РС“, 

број 23/18). 

Радна група Да  Да 

1.4.3. 
Укључење активности око реформе инспекција 

у планове рада и план буџета. 

Одјељење за 

планирање, 

извјештавање и 

институционалну 

Да 

У складу са Инструкцијом за буџетске кориснике 

број 1 за период 2019-2021. година, буџетски 

корисници приликом израде приједлога 

приоритета буџетске потрошње, имају обавезу да 

Да 
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сарадњу и 

Одјељење за 

финансије и јавне 

набавке 

узму у обзир и мјере политика Владе Републике 

Српске дефинисане у Програму економских 

реформи Републике Српске за период 2018-2020. 

година. Републичка управа за инспекцијске 

послове је за период 2019-2021. година у 

приједлог приоритета буџетске потрошње поред 

планираних издатака за постојећи облик 

организовања, укључила и мјере политика Владе 

Републике Српске дефинисане у Програму 

економских реформи Републике Српске за 

период 2018-2020. година, а које се односе на 

реформу инспекција у циљу да се изврши 

обједињавање инспекција свих нивоа власти у 

Републици Српској у Инспекторат. Министарство 

финансија је путем Инструкције за буџетске 

кориснике број 2 доставило буџетско ограничење 

за период  2019-2021. година, које је значајно 

ниже од приједлога приоритета буџетске 

потрошње достављеног по Инструкцији за 

буџетске кориснике број 1 за исти период, те је 

стога Инспекторат израдио буџетски захтјев по 

Инструкцији за буџетске кориснике број 2 за 

период 2019-2021. година без укључивања 

процјене потребних средстава за провођење 

реформе инспекција. 

1.4.4. 
Радни материјал Стратегије развоја 

инспекцијског система Републике Српске. 

Помоћник 

директора и сви 

начелници 

одјељења у 

оквиру Сектора 

Не 

Нису постојале егзактне смјернице и 

опредјељење Владе Републике Српске о начину 

спровођења реформе инспекцијског система, а 

дилема да ли остаје дуални инспекцијски систем 

или ће инспекције бити на једном, републичком 

нивоу, представља претходно питање за 

реализацију предметне активности.  

 

Да 

Оперативни циљ 1.5. Набавка новог ИМС-а 
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Допринос остварењу 

оперативног циља 

Иако је Инспекторат кандидовао пројекат набавке новог Инспекцијског информационог система, средства нису обезбијеђена и 

није било могуће приступити било каквим активностима по овоме питању.  

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Пројектни задатак по мјери 

корисника 

Реализована анализа 

додатних захтјева и 

адекватности елемената 

постојећег пројектног задатка 

Није било анализе додатних 

захтјева 

Због статуса Пројекта „Набавка инспекцијског 

информационог система“, а Пројекат је укључен у 

Приједлог Програма јавних инвестиција 

Републике Српске за период 2018-2020. година на 

Прелиминарној листи приоритетних пројеката, 

без обезбијеђених извора финансирања, нису 

дефинисани додатни захтјеви у постојећем 

пројектном задатку иако је познато да би било 

потребно обезбиједити додатне функционалности 

попут модула за финансијско управљање и 

контролу, све у сврху покушаја обезбјеђења 

интегрисаног информационо система. 

Нови ИМС Набављен нови ИМС Нови ИМС није набављен 

У 2018. години нису обезбијеђена финансијска 

средства за набавку Инспекцијског 

информационог система. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.5.1. Провођење поступка јавне набавке 

Одјељење за 

финансије и јавне 

набавке 

Не 

Републичка управа за инспекцијске послове је 

2017. године Министарству финансија доставила 

податке о пројекту „Набавка Инспекцијског 

информационог система и припадајуће 

рачунарско-комуникационе опреме“, и исти се 

налази на листи приоритетних пројеката без 

обезбијеђених извора финансирања у Програму 

јавних инвестиција Републике Српске за период 

2018-2020. године. У току 2018. године средства 

за финансирање пројекта нису обезбијеђена. 

Да 

1.5.2. 
Активно учешће у реализацији Пројектног 

задатка и постављање додатних захтјева по 

Одјељење за 

информатику 
Не 

Није покренут поступак набавке информационог 

система, те није реализована наведена активност. 
Не 
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мјери корисника, праћење имплементације 

након спровођења поступка јавне набавке 

Оперативни циљ 1.6. Увођење и развој финансијског управљања и контроле 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У 2018. години спроведене су ове активности на успостављању и развоју система финансијског управљања и контрола: 

1. именовано је лице одговорно за успостављање, спровођење и развој финансијског управљања и контроле, 

2. обезбијеђено присуство на обукама по позиву Централне јединице за хармонизацију при Министарству финансија од 

стране координатора активности на успостављању, спровођењу и развоју система финансијског управљања и контрола, 

3. донијет је План рада за успостављање и развој система финансијског управљања и контрола за 2018. годину, 

4. урађен је Извјештај о спровођењу планираних активности на успостављању и развоју система финансијског управљања и 

контрола за период 01.01-30.06.2018. године (како Извјештај садржи упитник о самопроцјени, може се констатовати да је 

реализована планска активност „Анализа постојећег стања система финансијског управљања и контрола по пет елемената 

COSO модела). 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Спровођење активности на 

успостављању и спровођењу 

финансијског управљања и 

контрола. 

Реализовано свих осам 

активности (самопроцјена пет 

елемената COSO модела, 

попис пословних активности, 

одређивање визије и 

мисије,опис пословних 

активности, састављање 

књиге пословних процеса, 

процјена ризика, процјена 

адекватности контрола и 

доношење плана за 

отклањање недостатака) 

Од наведених осам 

активности, реализована је 

једна активност, 

самопроцјена пет елемената 

COSO модела, приликом 

израде Извјештаја о 

спровођењу планираних 

активности на успостављању 

и развоју система 

финансијског управљања и 

контрола за период 01.01-

30.06.2018. године 

Анализом степена реализације планираних 

активности на успостављању и развоју система 

финансијског управљања и контрола у 2018. 

години, долази се до спознаје, усљед неискуства и 

недовољног познавања обима и сложености 

предложених активности, да је План рада за 

успостављање и развој система финансијског 

управљања и контрола за 2018. годину, а из којег 

је произашао и овај оперативни циљ, био 

нереалан. Приликом доставе Плана рада за 2018. 

годину Централној јединици за хармонизацију 

при Министарству финансија, указано је на ризик 

да активности из Плана рада можда неће моћи 

бити реализоване у планској години. Поред 

наведеног, може се указати и на проблем 

недовољне компетенције, јер је тек обука из 

децембра 2018. године дала потребна практична 

знања за реализацију наведеног оперативног 

циља. 

Софтверска подршка при увођењу и Набављен софтвер за Није набављен засебан Није покренута набавка новог ИМС-а, те самим 



12 

 

 

развоју система финансијског 

управљања и контрола 

увођење и развој 

финансијског управљања и 

контроле или засебан модул 

новог ИМС-а Инспектората 

софтвер или израђен 

засебан модул у новом 

ИМС-у 

тим није израђен потребни модул, а није ни 

покренута набавка посебног софтвера за увођење 

и развој финансијског управљања и контрола из 

разлога што нису обезбијеђени извори 

финансирања. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.6.1 

Реализација планских активности утврђених 

Планом рада број 24.010/490-1-2/18 од 

19.02.2018. 

Координатор 

активности на 

успостављању и 

развоју система 

финансијског 

управљања и 

контроле 

Нe 

Реализоване су двије активности, провођене су и 

значајне активности на успостављању и развоју 

система финансијског управљања и контрола које 

нису биле обухваћене планом, а разлози за 

значајно одступање у реализацији плана су 

недовољно искуство и компетенције јер се ипак 

ради о новом систему који тек треба да се 

успостави 

Не 

 

 

 

 

1.6.2 

Дорада пројектног задатка укључењем 

модула за финансијско управљање и 

контролу 

Одјељење за 

информатику у 

сарадњи са 

координатором 

Не 

Наведена активност није реализована јер због 

недостатка средстава није покренута набавка 

новог ИМС-а 

Не 

Оперативни циљ 1.7. Досљедна примјена новог Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 

буџетске кориснике 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Одјељење за рачуноводство у својим активностима примјењује нови Правилник о рачуноводству, рачуноводственим 

политикама и рачуноводственим процјенама за буџетске кориснике, истим је прописано да се члан 41. примјењује од  

01.01.2018. године. Наведени члан је везан за обавезу буџетског корисника који примјењује модел вредновања сталних 

средстава по набавној вриједности, да при поновном вредновању сталних средстава исте амортизационе групе, чија је збирна 

књиговодствена вриједност читаве групе средстава сведена на нулу, примјени ревалоризациони модел вредновања 

средстава. У 2018. години није било описане ситуације, а када наступе наведене околности, биће примијењен члан 41. 

Правилника. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Свеобухватна контрола у 

досадашњој примјени модела 

ревалоризације 

Реализована сва потребна 

књижења за потпуну 

примјену МРС-ЈС-17- 

Извршено је усаглашавање 

стања на позицији 

ревалоризационих резерви 

По препоруци Главне службе за ревизију јавног 

сектора Републике Српске, у 2018. години 

извршена је корекција вриједности 
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Некретнине, постројења и 

опрема (параграф 44-58.) 

формираних у претходном 

периоду на начин да се 

умањи износ 

ревалоризационих резерви 

по основу обрачунате 

амортизације у претходном 

периоду и расходовања 

сталних средстава 

вреднованих по моделу 

ревалоризације 

ревалоризационих резерви формираних у 

ранијем периоду 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.7.1 

Предузимање свеобухватних радњи на 

примјени ревалоризационог модела 

одмјеравања након почетног признавања 

сталних средстава у складу са МРС-ЈС-17- 

Некретнине, постројења и опрема (параграф 

44-58.) 

Одјељење за 

рачуноводство 
Да  Не 

1.7.2 

Припрема и примјена члана 41. Правилника о 

рачуноводству, рачуноводственим политикама 

и рачуноводственим процјенама за буџетске 

кориснике. 

Одјељење за 

рачуноводство 
Да 

У 2018. години је примијењен члан 41. Правилника 

на по синтетичком конту 01341 – Нематеријална 

непроизведена имовина. 

Не 

Оперативни циљ 1.8. Досљедна примјена нове методологије планирања и извјештавања у складу са Одлуком о поступку планирања, праћења и 

извјештавања о реализацији усвојених стратегија и планова Владе Републике Српске и републичких органа управе 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Израђена интерна упутства између осталог су садржавала смјернице за израду наведених докумената засноване на 

инструкцијама Генералног секретаријата Владе у којима су учесницима у процесу планирања и извјештавања је у кратким 

цртама предочена нова методологија планирања и извјештавања у складу са Одлуком Владе. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Интерна упутства о провођењу 

поступка планирања и 

извјештавања 

Урађена интерна упутства о 

провођењу поступка 

планирања и извјештавања 

Израђена интерна упутства 

за израду Средњорочног 

плана рада 2019-2021, 

израду Годишњег плана 

Сва интерна упутства израђена су у складу са 

Инструкцијом 1, тј. Инструкцијом 2 Генералног 

секретаријата Владе Републике Српске  
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рада за 2019. годину и 

израду Извјештаја о раду за 

2018. годину 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.8.1. 
Доношење интерних упутстава о провођењу 

поступка планирања и извјештавања. 

Одјељење за 

планирање, 

извјештавање и 

институционалну 

сарадњу 

Да  Не 

1.8.2. 
Синхронизација активности око доношења 

плана рада са планирањем буџета. 

Одјељење за 

планирање, 

извјештавање и 

институционалну 

сарадњу и 

Одјељење за 

финансије и јавне 

набавке 

Да 

Синхронизација ових активности између два 

одјељења је постојала, али постоји проблем јер 

календар активности планирања и извјештавања 

који одређује Генерални секретаријат Владе није 

усклађен са календаром активности Министарства 

финансија.  

Не 

Оперативни циљ 1.9. Стварање претпоставки за примјену Информационог система за интероперабилност 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Информациони систем за интероперабилност пружа велике могућности за унапређење инспекцијског надзора и Инспекторат 

је од почетка активности пројектовања, развоја, израде и имплементације био активно укључен, али дефинисање услова за 

размјену података укључених институција иде споро 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Протоколи о сарадњи 

Потписани протоколи о 

сарадњи са свим укљученим 

институцијама 

Потписан један протокол о 

сарадњи. 

Потписан је Протокол о сарадњи са Федералном 

управом за инспекцијске послове, док остале 

институције нису дефинисале услове за размјену 

података 

Обука  запослених 

Обучени сви запослени који 

ће користити платформу за 

размјену података 

Обука није извршена. 

Потписан је само један протокол о сарадњи и није 

било захтјева за приступ информацијама, с 

обзиром на наведено, није дефинисано ко су 

запослени који ће имати овлаштење за приступ 

платформи за размјену података 
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Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.9.1. 
Потписивање протокола о сарадњи са 

институцијама које су укључене у пројекат. 

Одјељење за 

заступање 

Инспектората и 

едукацију 

инспектора, 

Одјељење за 

информатику 

Не 

Потписан је Протокол о сарадњи са Федералном 

управом за инспекцијске послове, док остале 

институције нису дефинисале услове за размјену 

података 

Не 

1.9.2. 
Обука запослених који ће користити платформу 

за размјену података. 

Одјељење за 

информатику 
Не 

Потписан је само један протокол о сарадњи и није 

било захтјева за приступ информацијама, с 

обзиром на наведено, није дефинисано ко су 

запослени који ће имати овлаштење за приступ 

платформи за размјену података. 

Не 

Оперативни циљ 1.10. Потпуно организационо устројство Одјељења за заступање Инспектората и едукацију инспектора 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Одјељење за заступање Инспектората и едукацију инспектора је у потпуности организационо устројено, активности заступања 

се спроводе редовно и ефикасно уз ажурну евиденцију, едукација инспектора се врши редовно у складу са могућностима, 

израђене су све потребне процедуре које је потребно формализовати.  

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Одржана обука за све млађе 

инспекторе  

Одржана обука за све млађе 

инспекторе 

Спроведена обука свих 

млађих инспектора у складу 

са реалним могућностима. 

Због немогућности реализације службених 

путовања обуке нису спровођене на терену, али је 

инспекторима обезбијеђена адекватна обука кроз 

конкретне предмете инспекцијског надзора. 

Одржана обука о примјени Закона о заштити лица 

која пријављују корупцију и сви инспектори су 

детаљно упознати са поступком принудног 

извршења прекршајног налога пред Пореском 

управом и поступком замјене новчане казне у 

казну затвора. 

Правила и процедуре у провођењу 

учесталих активности 
Урађена правила и процедуре 

Нацрт документа је израђен, 

али није званично усвојен. 

Правила и процедуре у провођењу учесталих 

активности су израђена, али нису потписана. 

Евиденција о заступању инспектора Устројена и ажурна Евиденција о заступању За то задужени службеници воде ажурну 
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у прекршајним поступцима евиденција инспектора у прекршајним 

поступцима се редовно 

води 

Евиденцију са свим резултатима и уоченим 

недостацима и начелнику Одјељења достављају 

кварталне извјештаје. 

 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.10.1. 
Едукација млађих инспектора у општим 

областима инспекцијског надзора. 

Одјељење за 

заступање 

Инспектората и 

едукација 

инспектора 

Да  Не 

1.10.2. 
Доношење правила и процедура у 

провођењу учесталих активности. 

Одјељење за 

заступање 

Инспектората и 

едукација 

инспектора 

Не 
Правила и процедуре у провођењу учесталих 

активности су израђена, али нису потписана. 
Не 

1.10.3. 

Формирање јединствене евиденције о 

заступању инспектора у прекршајним  

поступцима и обавјештавање главног 

инспектора и поступајућег инспектора о 

уоченим недостацима. 

Одјељење за 

заступање 

Инспектората и 

едукација 

инспектора 

Да  Не 

Оперативни циљ 1.11. Анализа потреба за измјеном интерних прописа у Инспекторату и доношењем нових 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Одјељење за правне послове је извршило неопходне анализе интерних прописа. Донесена је Инструкција о поступању са 

актом означеним одређеним степеном тајности запримљеним у Републичкој управи за инспекцијске послове, којим је начин 

поступања са поштом означеним одређеним степеном тајности у Инспекторату усклађен са важећим законским прописима 

којим је предметно питање регулисано. Такође, у циљу стварања позитивне радне климе, те побољшања дисциплине 

запослених у подручним одјељењима Инспектората донесена је Одлука о присуству на раду у подручним одјељењима. 

 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Број интерних прописа за 

доношење нових или мијењање 

постојећих 

Реализовано у цијелости 

према анализи потреба 

Донесена су 3 интерна 

прописа 

Одјељење је донијело Одлуку о радном времену 

републичких инспектора у контроли 

спољнотрговинског промета, Одлуку о присуству 
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на раду у подручним одјељењима и Инструкцију о 

поступању са актом означеним одређеним 

степеном тајности запримљеним у Републичкој 

управи за инспекцијске послове. 

Одјељење није било у могућности да измијени 

Упутство о канцеларијском и архивском 

пословању у Републичкој управи за инспекцијске 

послове, из разлога што је наведена активност 

условљена набавком новог инспекцијског 

информационог система и Средњорочним планом 

рада Инспектората (2019-2021. година) је исто 

планирано у 2019. години. 

 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

1.11.1. 

Измјене упутства о канцеларијском и 

архивском пословању у Инспекторату (након 

увођења новог ИМС-а). 

Одјељење за 

правне послове 
Не 

Средњорочним планом рада Инспектората (2019-

2021. година) као рок за припрему одређена је 

2019. година и измјене истог су условљене 

набавком новог инспекцијског информационог 

система. 

Не 

1.11.2. 
Доношење смјерница за оцјењивање 

државних службеника и намјештеника. 

Одјељење за 

правне послове 
Да 

Смјернице за оцјењивање државних службеника и 

намјештеника су израђене и исте су тренутно у 

процедури одобравања од стране руководећих 

државних службеника, а што је корак који 

претходи потписивању смјерница. 

Не 

1.11.3. 

Измјена осталих интерних прописа у 

Инспекторату (у складу са резултатима 

анализе). 

Одјељење за 

правне послове 
Да  Не 

Стратешки циљ 2: Обезбиједити да се у Републици Српској прометује храна која је здравствено исправна и безбједна за људску употребу 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

У спољнотрговинском промету инспекција за храну вршила је преглед пошиљки хране и хране за животиње на царинским 

испостава које се налазе на територији Републике, те је вршила узорковање хране у складу са процјеном ризика. 

У унутрашњем промету Инспекција за храну редовно је налагала мјере испитивања хране у овлаштеним лабораторијама као и 

да се изврши санитарни надзор над лицима која раде на производњи, припреми, послуживању и промету хране, као и 
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посебна едукација лица која раде са храном. 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат контрола пошиљки хране 

при увозу по захтјевима увозника 

Извршенo 100 % контрола по 

свим захтјевима увозника 
100 % 

Сви поднесени захтјеви за преглед пошиљки 

хране и хране за животиње на царинским 

испостава које се налазе на територији Републике 

Српске су благовремено прихваћени од стране 

Инспекције за храну и извршени прегледи истих.  

У спољнотрговинском надзору  извршено је  

37.467 контрола хране. Укупно је узето  2.375  

узорка хране на лабораторијску провјеру 

здравствене исправности (6,3 % увезених 

пошиљки), од чега 123  пошиљке нису биле у 

складу с прописима. 

Извршено је 10.759 контрола хране за животиње, 

од чега  је на лабораторијску провјеру 

здравствене исправности и квалитета узето 302  

узорaка хране за животиње. 

По основу контрола увоза у буџет Републике 

Српске уплаћена је накнада у износу од  

2.409.395КМ. 

Проценат извршења планираног 

броја контрола производње и 

промета хране у унутрашњем 

промету 

100 % 100,7 % 

У унутрашњем надзору извршено је укупно 1.484 

контроле, од којих је 614 било неуредно, што 

чини 41 % од укупног броја контрола.  

Од укупног броја предузетих управних мјера око 

95 % се односи на отклањање различитих 

недостатака, а око 5 % на забране промета, 

уништавање хране. У промету је затечено и 

уништено око 155 килограма хране која је 

неприкладна за људску употребу. 

Издат је 171 прекршајни налог на износ од 

154.050 КМ. Анализирајући прекршајне мјере 

види се да је око 35,7 % прекршајних налога 

издато лицима која се баве  прометом хране, 

40,9% лицима која се баве обрадом и прометом 
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хране, 22,8 % налога лицима која се баве 

производњом хране. 

Проценат извршених контрола је већи из разлога 

што су привредни субјекти подносили захтјеве за 

присуство инспектора приликом уништавања 

хране протеклог рока трајања, обавјештења путем 

RASFF-а о повлачењу хране са тржишта, захтјева 

МУП-а за обезбјеђење хране коју конзумирају VIP 

личности и представки грађана путем Центра за 

пријаве и притужбе. 

Оперативни циљ 2.1 Надзором у спољнотрговинском промету обезбиједити увоз хране која испуњава прописане норме квалитета и здравствене 

исправности 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Сви поднесени захтјеви за преглед пошиљки хране и хране за животиње на царинским испостава које се налазе на територији 

Републике Српске су благовремено прихваћени од стране инспекције за храну и извршени прегледи истих, те је вршено 

узорковање хране у складу са процјеном ризика инспектора који је прегледао пошиљку и  упутства главног инспектора о 

прегледу пошиљки хране из увоза. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат контролисаних пошиљки 

готових производа и сировина за 

прехрамбену индустрију 

Преглед 100 % пошиљки 

приликом увоза и узорковање 

у складу са процјеном ризика 

100 %  

Проценат контролисаних пошиљки 

сточне хране 

Преглед 100 % пошиљки 

приликом увоза и узорковање 

у складу са процјеном ризика 

100 %  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

2.1.1. 

Преглед свих пошиљки приликом увоза, што 

подразумијева провјеру документације која 

прати пошиљку кoја укључује и увјерење о 

здравственој исправности и цертификат који 

издаје надлежни орган земље извознице, а 

којим се потврђује да је пошиљка исправна, 

као и органолептички преглед. 

Сектор 

инспекције за 

храну 

Да  Не 
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2.1.2. 
Узорковање за лабораторијске анализе, на 

принципу процјене ризика. 

Сектор 

инспекције за 

храну 

Да  Не 

Оперативни циљ 2.2. Надзором у унутрашњем промету обезбиједити производњу и промет хране која испуњава прописане норме квалитета и 

здравствене исправности 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Инспекција за храну вршила је редовне контроле у објектима који се баве производњом и прометом хране, како би се 

предуприједиле евентуалне неправилности код ових објеката. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

области производње и промета 

хране 

100 % 100,7 % 

У унутрашњем надзору извршене су укупно 1.484 

контроле, од којих је 614 било неуредно, што 

чини 41 % од укупног броја контрола. У поређењу 

са истим периодом за прошлу годину број 

неуредних контрола мањи je зa 2 %. Остварен 

план контрола у 2018. години  је 100,7 %. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

2.2.1. 

У унутрашњем инспекцијском надзору 

извршиће се 1.473 контроле у објектима у 

којима се врши производња, промет и 

услуживање хране контролисаће се хигијенски 

услови објекта и околине, опрема, исправност 

расхладних уређаја, начин чувања хране, 

хигијенски поступци запослених, докази о 

здравственом стању и додатној едукацији лица 

која раде са храном, декларације и сензорна 

својства хране, испитивање хране путем 

овлашћених лабораторија, вођење евиденције 

о анализама и друго. 

Сектор 

инспекције за 

храну 

Да  Не 

2.2.2. 

Узети 50 узорака хране на провјеру 

здравствене исправности у унутрашњем 

промету. 

Сектор 

инспекције за 

храну 

Да  Не 

2.2.3. Узети 10 узорака воде из централних водовода Сектор Не Вршен је редован мониторинг свих централних Не 
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на провјеру здравствене исправности. инспекције за 

храну 

водовода, а представки да вода из неког централног 

водовода одступа у погледу параметара здравствене 

исправности (замућења и слично) није било. 

2.2.4. 
Узети 10 узорака воде из локалних водовода 

на провјеру здравствене исправности. 

Сектор 

инспекције за 

храну 

Не 

Није било представки грађана око замућења, а исте 

надзиру инспектори за храну из јединица локалне 

самоуправе у складу са Законом о заштити 

становништва од заразних болести. 

Не 

Стратешки циљ 3. Смањење нелегалног промета робе и услуга, повећање квалитета и безбједности производа и услуга на тржишту и заштите права 

потрошача 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Тржишна инспекција је у спољнотрговинском промету контролисала квалитет моторних горива према прописаном Програму 

утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива од стране Министарства индустрије, енергетике и рударства 

Републике Српске. У 2018. години тржишна инспекција је у спољнотрговинском надзору извршила 11.667 контрола увоза 

течних нафтних горива. Анализом 61 узорка пошиљки моторних горива у овлаштеним лабораторијамa утврђeна је исправност 

56 узорака. Код 4 узорка утврђена су одступања вриједности кинематског вискозитета и тачке паљења које су одговарале 

вриједностима прописаним за лож-уље – тешко а било је декларисано као лож-уље – средње. На гранични прелаз Каракај 

крајем 2017. године поднијет је захтјев за издавање увјерења о усклађености количине и квалитета течног горива „Gasoil 10 

ppm“ у количини од 29.876 литара, те су узорак за анализу и резултати анализе показали да узорак није усаглашен са 

захтјевима спецификације БАС 1002:2004. 

У унутрашњем инспекцијском надзору у 2018. години извршено 7.557 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 1.574 

контроле су биле са неправилностима, те је предузето 930 управних мјера, од чега је корективних 749 и репресивних 181. Због 

почињених прекршаја издато је укупно 1.256 прекршајних налога у укупној вриједности од 811.600 КМ и 4 прекршајне пријаве. 

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  
Реализовани 

резултат 
Образложење 

Контрола квалитета моторних 

горива приликом увоза 

Извршење Програма утврђивања 

усклађености квалитета течних 

нафтних горива 

Прописани програм 

није у цијелости 

извршен због 

чињенице да 

увозници из 

Републике Српске 

нису извршили увоз 

моторних горива у 

складу са 

планираним 

По основу контролa увоза течних нафтних горива, 

у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у 

износу од  211.910 КМ. Од укупно 11.667 

пошиљки, увозници из Републике Српске увезли 

су 1.110 пошиљки или 9,5 %, увозници са 

сједиштем из Федерације  БиХ увезли су 10.523 

пошиљке или 90,2 %  и Брчко Дистрикта БиХ 34 

пошиљке или 0,3 %. 

Анализом 61 узорка пошиљки моторних горива у 

овлаштеним лабораторијамa утврђeна је 

исправност 56 узорака. Код 4 узорка утврђена су 
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одступања вриједности кинематског вискозитета и 

тачке паљења, те су издата рјешења о отклањању 

недостатака, у коме је наложено увознику да исто 

декларише као лож-уље – тешко,односно као ЛУТ, 

у  складу са важећим прописима. Код 1 узорка је 

утврђено да није усаглашен са захтјевима 

спецификације БАС 1002:2004, због чега су издати 

прекршајни налози (за правно лице 20.000 КМ и 

одговорно лице у правном лицу 5.000 КМ) 

Проценат извршења броја контрола  

обављања дјелатности промета 

робе и услуга планираних 

Годишњим планом 

100 % 123,4 % 

Од укупног броја контрола 7.557 било је 

неуредних 1.574 (20,8 %). Инспектори су 

предузели 930 управних и 1.260 прекршајних 

мјера. Од 930 предузетих управних мјера било је 

749 отклањањa неправилности, 15 мјера 

одузимања робе намијењене промету и пружању 

услуга без документације о поријеклу у 

вриједности  4.088,20 KM и 166 забрана обављања 

дјелатности, забрањен је промет робе која није 

била декларисана у складу са прописима, која 

није посједовала гарантне листове, техничка 

упутства, због истеклог рока трајања и забрањена 

употреба мјерила јер иста нису верификована од 

стране надлежне институције, до отклањања 

неправилности. Изречено је 1.256 прекршајних 

налога на износ од 811.600 КМ и поднијете 4 

прекршајне пријаве надлежним судовима. 

У току године четири асистената који су испунили 

услове за инспекторе распоређени су на послове 

републичких тржишних инспектора. 

Проценат извршења броја контрола   

заштите потрошача планираних 

Годишњим планом 

100 % 100 % 

Тржишна инспекција је у редовним контролама 

дјеловала проактивно и превентивно, те током 

извјештајног периода предузела 930 управних и 

1.350 прекршајних мјера у случајевима када су 

уочене неправилност која би могла проузроковати 
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повреду потрошачких права. 

Инспектори су поступали по свакој конкретној 

рекламацији потрошача, којом је тражена заштита 

индивидуалних потрошачких права и предузети 

мјере у циљу заштите права потрошача. 

У сарадњи са Агенцијом за надзор над тржиштем 

БиХ, као и протеклих година, реализовани су 

планови проактивног надзора непрехрамбених 

потрошачких производа, којим је обухваћено 

више различитих врста производа. 

Оперативни циљ 3.1. Спречавање увоза моторних горива која не одговарају прописаним параметрима квалитета 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Сви поднесени захтјеви за преглед течних нафтних горива на царинским испоставама које се налазе на територији Републике 

Српске су благовремено прихваћени од стране тржишне инспекције и извршен је преглед истих, те је вршено узорковање у 

складу са Програмом утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Број контрола квалитета моторних 

горива према прописаном Програму 

утврђивања усклађености квалитета 

течних нафтних горива 

Број узорака у складу са 

Програмом утврђивања 

усклађености квалитета 

течних нафтних горива 

61 узорак пошиљки 

моторних горива 

У спољнотрговинском промету тржишна 

инспекција контролише квалитет моторних горива 

према прописаном Програму утврђивања 

усклађености квалитета течних нафтних горива од 

стране Министарства енергетике и  рударства 

(током извјештајног периода Министарства 

индустрије, енергетике и рударства) у Влади 

Републике Српске, којим је прописано којем 

субјекту из Републике Српске и колико ће бити 

узето узорака деривата по врстама за анализе у 

лабораторијама. Програмом је прописано да се 

узима узорак само субјектима који имају сједиште 

у Републици Српској. А како је напријед наведено 

њих је било веома мало. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

3.1.1. У спољнотрговинском промету на захтјев Сектор тржишне Не У спољнотрговинском промету на основу  захтјева Не 
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увозника биће извршен преглед свих пошиљки 

течних нафтних горива, а узорковање ће се 

вршити према Програму утврђивања 

усклађености квалитета течних нафтних горива 

који доноси Министарство индустрије, 

енергетике и  рударства Републике Српске, 

којим се дефинише којем субјекту/увознику из 

Републике Српске и колико ће бити узето 

узорака деривата по врстама, за анализе у 

лабораторијама, а на основу података о увозу 

из претходне године. 

инспекције увозника извршен је преглед свих пошиљки течних 

нафтних горива. 

Узорковање није у потпуности вршено у складу са 

Програмом утврђивања усклађености квалитета 

течних нафтних горива јер није било увоза од 

стране увозника са територије Републике Српске. 

Оперативни циљ 3.2. Повећање нивоа поштивања прописа у обављању  трговине, угоститељства, туризма,  услужних дјелатности и заштите 

интелектуалне својине 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Инспекцијским надзором у унутрашњем промету тржишна инспекција је континуирано проводила мјере у циљу сузбијања 

нелегалног рада, повећању нивоа заштите потрошача, промету безбједних производа и већем нивоу заштите права носиоца 

права интелектуалне својине. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 
100% 125,2 % 

У области трговине извршене су 4.742 контроле 

(од чега је 288 ванредних). У контролама 

инспектори су утврдили разне неправилности и 

предузели 434  управне мјере, и то у 336 случајева 

наређено је отклањање неправилности, 13 

случајева одузета је роба у вриједности 

3.226,60KM и 85 случајева су наређене разне 

забрaне, забране обављања дјелатности због 

непосједовања одобрења за рад, забрану 

употребе мјерила јер иста нису верификована од 

стране надлежне институције и ван промета је 

стављено робе у вриједности 6.154,9 KM до 

отклањања недостатака на истој (због непотпуних 

декларација, непосједовање гарантних листова, 

техничких упутстава). Најчешће констатовани 

прекршаји су: цијене, вођење пословних књига и 
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евиденција, издавање рачуна, декларације и 

мјерне јединице и мјерила.  

Тржишна инспекција Републике Српске 

континуирано врши контролу примјене Уредбе о 

ограничењу маржи у промету робе и у правилу 

послодавци се придржавају прописаних маржи. 

 Такође, током 2018. године републичка тржишна 

инспекција је радила контролу поштивања Одлуке 

о привременој мјери за промет трупаца код 

субјеката који се баве прометом дрвних 

сортимената, увидом у пословну документацију, 

фактуре и отпремнице. С обзиром да Инспекторат 

нема могућност увида у пошиљке у тренутку 

извоза, од надлежне УИО БиХ, тражили смо да 

нам доставе податке о субјектима који су вршили 

извоз шумских дрвних сортимената. У вријеме 

трајања Одлуке о привременој мјери за промет 

трупаца, у седам случајева је утврђено да су 

субјекти прекршили наведену Одлуку, те су 

инспектори изрицали мјере дефинисане Одлуком. 

Важно је нагласити да је контролом пошиљки које 

се извозе утврђено да је ријеч о различитим 

врстама роба, као што су: огревно дрво, 

целулозно дрво, шипови, стубови за расвјету и 

слично, а не само Одлуком обухваћени трупци. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области промета робе и услуга у 

угоститељству и туризму 

100% 125,9 % 

У области промета робе и услуга у угоститељству и 

туризму извршене су 2.204 контроле, гдје су 

инспектори у 547 контрола утврдили разне 

неправилности и предузели 395 управних мјера, и 

то: 338 отклањања неправилности, 2 одузимања 

робе намијењене услуживању, а без 

документације о поријеклу и без евиденције у 

пословној документацији (вриједности 861,6 KM) 

и 55 разних мјере забране (најчешћа забрана 
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употребе неверификованих мјерила). 

У циљу сузбијања обављања нерегистроване 

дјелатности пружања услуга смјештаја, 

републичка тржишна инспекција је вршила 

појачан надзор у овој области. Инспекцијске 

контроле вршене су на начин да се службеним 

путем контактира физичко лице које се оглашава 

као пружалац услуга и до сада је извршено преко 

200 контрола. Преко 140 контролисаних субјеката 

регулисало свој статус у складу са законом. Важно 

је нагласити да је број регистрованих субјеката 

значајно већи с обзиром да физичка лица нису 

чекала долазак инспектора већ су самостално 

покренула процедуру легализације. За одређени 

број лица изречена је мјера забране обављања 

дјелатности јер у остављеном року нису 

регулисали свој статус, а у случајевима када су 

контактирана лица одбила да се одазову на 

службени позив инспектора, информације о 

истима прослијеђене су Министарству 

унутрашњих послова Републике Српске.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

области пружања услуга 

100% 75,8 % 

У области пружања услуга извршено је 235 

контрола, од чега су 34 неуредне. Наложене су 23 

управне мјере и то у 5 случајева наређено је 

отклањање неправилности и 18 случајева 

изречене су мјере забране обављања дјелатности, 

У 2018. години покренуте су активности на 

сузбијању нерегистроване дјелатности пружања 

услуга фотографисања. Контролисана лица су 

позивана да се изјасне на наводе из њихових 

понуда и упознати су са законским обавезама и 

начином легализације свог рада. С обзиром да 

циљ инспекције није кажњавање, већ увођење 

пословања субјеката у законске оквире, истима је 
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остављен рок да изврше регистрацију. Од 17 

пријављених лица која се баве фотографском 

дјелатношћу 13 странака се одазвало позиву и 

контролисане су од стране инспектора, 8 странака 

је регистровано (од чега су 4  већ биле 

регистроване, 3 странкe су се регистровале у току 

контроле и 1 странка се запослила у фотографској 

радњи), једна странка се регистровала у 

остављеном року, 3 странке имају забрану 

оглашавања,  2 странкe неће да се баве 

фотографском дјелатношћу, а 3 странке ће бити 

контролисане. Инспектори упозоравају власнике 

свадбених салона и ресторана гдје се организују 

свадбе и друга славља да организатори догађаја 

обрате пажњу на фотографе који долазе да 

фотографишу догађаје и скрећу им пажњу да ће 

нерегистровани фотографи бити санкционисани.  

Због бољег познавања терена, субјеката и 

објеката ову област је више контролисала 

градска/општинска инспекција и извршили су 

1.121 контролу, од чега је 120 неуредних. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

области заштите интелектуалне 

својине 

100% 124,5 % 

У области заштите интелектуалне својине 

извршено је 137 контрола, неправилности су 

констатоване код 52 субјекта, те је предузето 48 

управних и 2 прекршајне мјере. 

Током 2018. године вршена је и контрола 

нелегално инсталираних рачунарских програма. У 

случајевима гдје је утврђено посједовање и 

кориштење компјутерских програма у 

комерцијалне сврхе налагано је рјешењем 

пословном субјекту да отклони неправилности, на 

начин да изврши легализацију софтвера који 

користи. У остављеном року субјекти су отклонили 

неправилности. 
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Имајући у виду да је злоупотреба интелектуалне 

својине глобални проблем, свјесни смо да је 

борба за сузбијање исте дуготрајан процес.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

3.2.1 

У области трговине извршиће се 3.470 

контрола, гдје ће се радити провјера 

одобрења за рад, усклађивања дјелатности са 

Уредбом о класификацији дјелатности, 

минимално-техничких услова, поријекла 

робе, пословних књига и евиденција, цијена, 

декларисаности робе, издавања рачуна, 

мјерних јединица и мјерила, распродаја итд. 

Сектор тржишне 

инспекције 
Да  Не 

3.2.2 

У области угоститељства и туризма извршиће 

се 1.750 контрола, гдје ће се радити провјера 

одобрења за рад, минимално-техничких 

услова, контроле одобрења за рад и контроле 

лиценци код организатора туристичких 

путовања, поријекла робе намијењене 

пружању услуга, пословних књига и 

евиденција, цијена и цјеновника, издавања 

рачуна корисницима услуга – гостима, 

мјерних јединица и мјерила у објектима у 

којима се припрема храна и друго. 

Сектор тржишне 

инспекције 
Да  Не 

3.2.3. 

У области пружања услуга извршиће се 310 

контрола, како би се спријечило нелегално 

обављање дјелатности и осигурало издавање 

рачуна корисницима услуга. 

Сектор тржишне 

инспекције 
Не 

Контролисани су субјекти који врше занатску 

дјелатност (аутопраонице, ауто-механичари, ауто-

лакирери, фризери, столари и др.). Иако планом 

одређено као главни приоритет, на спречавању 

нелегалног рада није постигнут жељени ефекат 

због проблема уласка инспектора у приватне 

објекте и доказивања прекршаја. Због бољег 

познавања терена, субјеката и објеката ову област 

је више контролисала градска/општинска 

Не 
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инспекција и извршили су 1.121 контролу, од чега 

је 120 неуредних. 

3.2.4. 

У области заштите интелектуалне својине 

извршиће се 110 контрола, гдје ће инспектори 

првенствено дјеловати превентивно у циљу 

заштите интелектуалног власништва, а по 

потреби ће се предузимати и репресивне 

мјере.   

Сектор тржишне 

инспекције 
Да  Не 

Оперативни циљ 3.3. Унапређење заштите права и безбједности потрошача у Републици Српској 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Тржишна инспекција је свакодневно у редовним контролама вршила надзор над примјеном закона и контролисала да ли се 

привредни субјекти придржавају одрeдби прописа. Инспектори су у овим контролама дјеловали проактивно и превентивно, те 

уколико уоче неку неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача, предузимањем корективних мјера 

налагали отклањање истих, те на тај начин спрјечавли настанак повреде права потрошача. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја редовних 

контрола планираних Годишњим 

планом, а којима се штите 

колективна права потрошача 

100 % 100 % 

На основу различитих пријава потрошача 

републичка тржишна инспекција је извршила 679 

контрола, од чега је у око 29 % случајева утврђено 

да су пријаве биле оправдане.  

Проценат ријешених рекламација 

потрошача 
100 % 100 % 

По конкретним рекламацијама потрошача којима 

су тражили заштиту индивидуалних потрошачких 

права републичка тржишна инспекција је у 2018. 

години извршила 217 контрола, у 150 случајева 

утврђено је да су рекламације биле оправдане. У 

току вршења инспекцијске контроле 109 

рекламација је уважено и ријешено на лицу 

мјеста, а остале су ријешене након наложених 

управних мјера. У 58 контрола утврђено је да 

рекламације потрошача нису биле оправдане. У 

три случаја странке су одустале од рекламације, 

двије рекламације су ријешене прије изласка 

инспектора на терен,  у два случаја поступак још 

увијек траје и двије рекламације нису биле у 

надлежности тржишне инспекције. Потрошачи су 
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се најчешће жалили на неприхватање 

рекламација од стране трговаца за техничке 

производе, одјећу, обућу, eкономске услуге и 

слично. 

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом и 

различитим пројектима проактивног 

надзора у погледу безбједности 

производа и усаглашености 

непрехрамбених потрошачких 

производа у унутрашњем промету 

са дефинисаним захтјевима 

100 % 100 % 

Републичка тржишна инспекција је у 2018. години 

вршила надзор непрехрамбених потрошачких 

производа. Вршене су административне и 

визуелне контроле производа, те у сарадњи са 

Агенцијом за надзор над тржиштем и  узорковање 

за лабораторијско испитивање. Контролисано је 

78 различитих модела производа. Од укупног 

броја контролисаних производа лабораторијски је 

испитан 71 производ. Код 35 модела утврђене су 

разне врсте недостатака. 

Субјекти су извршили усклађивање 2.404 комада 

производа како би испуњавали прописане норме 

и то: 14 комада дјечијих ходалица, 163 комада 

електричних фенова, 95 комада кацига за 

бициклисте и кориснике скејтборда и котураљки, 

45 комада котураљки, 172 комада кухала за воду, 

173 комада плутајућих помагала, 405 комада 

заштитне обуће, 136 комада столица за вањску 

употребу, 112 комада тротинета за дјецу, 275 

комада вентилатора, 814 комада везива од гипса 

и гипсане масе за изравнавање. 

У случајевима када се неусклађености нису могле 

уклонити, инспектори су са тржишта повлачили 

производе, те је том приликом повучено 1.327 

комада производа и то: 6 комада дјечијих 

ходалица, 6 комада дјечијих оградица, 398 

комада играчака са ласерском диодом, 211 кацига 

за бициклисте и кориснике скејтборда и 

котураљки, 14 комада котураљки,  62 комада 

ласерских показивача, 191 плутајуће помагало, 28 
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продужних каблова за употребу у домаћинству, 

403 столице за вањску употребу и 8 комада 

тротинета за дјецу.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

3.3.1. 

У редовним контролама вршити надзор над 

примјеном прописа и контролисати да ли се 

привредни субјекти придржавају прописаних 

одредби. Инспектори ће у овим контролама 

дјеловати превентивно и предузимати мјере 

у циљу отклањања недостатака, те на тај 

начин спрјечавати да дође до повреде права 

потрошача. 

Сектор тржишне 

инспекције 
Да  Не 

3.3.2 

Извршити надзор по свакој конкретној 

рекламацији потрошача, којом је тражена 

заштита индивидуалних потрошачких права и 

предузети мјере у циљу заштите права 

потрошача. 

Сектор тржишне 

инспекције 
Да  Не 

3.3.3. 

Узорковање производа са тржишта у смислу 

контроле примјене Закона о општој 

безбједности производа и прописа који 

посебно прописују услове безбједности за 

појединачне врсте производа (3 узорка 

дјечијих ходалица,  3 узорка дјечијих 

оградица, 4 узорка тротинета за дјецу, 6 

узорака столица за вањску употребу, 4 узорка 

ролера, 3 узорка играчки са ласерским 

лампама, 4 узорка ласерских показивача, 4 

узорка усисивача за прашину, 4 узорка кухала 

за воду, 4 узорка продужних каблова, 4 

узорка електричних фенова, 3 узорка апарата 

за кафу, 4 узорка вентилатора, 3 узорка 

ручних електричних пила, 3 узорка ручних 

Сектор тржишне 

инспекције 
Да  Не 
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електричних убодних пила, 3 узорка 

електричних косилица за траву,  4 узорка 

кацига за бициклисте и кориснике скејтборда 

и котураљки, 4 узорка плутајућих помагала, 4 

узорка сигурносне обуће). 

Стратешки циљ 4. Повећање нивоа заштите пољопривредног земљишта, повећање легалности производње, употребе и промета пољопривредних 

производа и репроматеријала и сузбијање ГМО усјева 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

У фитосанитарном надзору на граничним прелазима у току 2018. године прегледанe су укупно 13.243 пошиљке које подлијежу 

обавезном фитосанитарном прегледу. Фитосанитарни инспектори су прегледали 3.670 пошиљки при извозу и 41 пошиљку при 

реекспорту. Укупно je издато 3.711 фитосанитарних сертификата и у спољнотрговинском промету наплаћена је накнада и такса 

(увоз и извоз) у укупном износу од  528.364 КМ. Од укупно извршених 9.532 фитосанитарна прегледа при увозу на граничним 

прелазима, седам пошиљки је било неуредно. За све пошиљке је наложена мјера забрана увоза и враћање пошиљке. Све 

пошиљке за које је наређен поврат су враћене у земљу поријекла.  

Инспекцијским надзором различитих врста непрерађене хране биљног поријекла при увозу фитосанитарна инспекција је у 

извјештајном периоду извршила преглед 23.550 пошиљки. Од укупно прегледаних 23.550 пошиљки, узето је 1.507 узорака за 

лабораторијску анализу, тј. узорковано је 6,40 % прегледаних пошиљки. Наплаћена је такса за извршене прегледе у укупном 

износу од 1.177.151 КМ. Од укупног броја прегледаних пошиљки хране биљног поријекла при увозу двије пошиљке су биле 

неуредне. 

У унутрашњем инспекцијском надзору у 2018. години извршено 1.966 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 366 

контрола је било са неправилностима, те су предузете 354 управне мјере, од чега је корективних 230 и репресивних 124. Због 

почињених прекршаја издато је укупно 95 прекршајних налога у укупној вриједности од 112.800 KM. 

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

пошиљки по захтјевима 

увозника/извозника које подлијежу 

обавезном фитосанитарном 

прегледу приликом увоза, извоза и 

провоза 

100 % 100 % 

Контрола је извршена по сваком поднесеном 

захтјеву за преглед пошиљки на царинским 

испостава које се налазе на територији Републике 

Српске, те је вршено узорковање у складу са 

процјеном ризика и различитим Програмима 

надзора. 

Проценат извршења броја контрола  

производње и промета 

пољопривредног репроматеријала  

планираних Годишњим планом 

100% 103 % 

Годишњим планом је планирано 636 контрола 

производње и промета пољопривредног 

репроматеријала, а извршено је 655 контрола. Од 

укупног броја извршених контрола, 60 контрола је 

било неуредно. 

Обављањем контрола планираних Смањен износ поврата Смањен износ поврата Поступањем републичких и општински/градски 
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Годишњим планом у области 

кориштења средстава подстицаја 

довести до смањења износа 

поврата средстава подстицаја 

средстава подстицаја у односу 

на претходну годину 

средстава подстицаја у 

односу на претходну годину 

пољопривредних инспектора код четири 

неуредне контроле наложен је поврат средстава 

подстицаја. Рјешењима инспектора наложен је 

поврат у износу од  1.438,10 КМ, а у пет случајева 

наложено је отклањање неправилности.  У 

претходној години инспектори су рјешењима 

наложили поврат средстава подстицаја у износу 

од 20.000 КМ. 

Проценат извршења броја контрола 

заштите здравља биља и заштите 

пољопривредног земљишта  

планираних Годишњим планом 

100 % 153,3 % 

Годишњим планом је планирано 330 контрола 

заштите здравља биља и заштите 

пољопривредног земљишта, а извршено је 506 

контрола. Од укупног броја извршених контрола, 

145 контрола је било неуредно, што је утицало на 

већи број извршених од броја планираних 

контрола због контрола извршења рјешења. 

Проценат извршења броја контрола 

у области производње и промета 

дувана, вина и ракије  планираних 

Годишњим планом 

100 % 138,6 % 
У области производње и промета дувана, вина и 

ракије план је извршен у проценту од 138,6 %.  

Проценат извршења броја контрола 

у области генетички модификованих 

организама  планираних Годишњим 

планом 

100 % 97,2 % 

Републички пољопривредни и фитосанитарни 

инспектори су у току јула и августа мјесеца 2018. 

године у оквиру редовних инспекцијских 

активности тестирали 118 узорака усјева соје на 

присуство генетички модификованих, чиме је 

обухваћена површина од 361,8 ha усјева 

меркантилне соје, те у ниједном узорку није 

утврђено присуство генетичких модификација. 

Оперативни циљ 4.1. Надзором у спољнотрговинском промету обезбиједити увоз, извоз и провоз биља, биљних производа и регулисаних објеката, 

ђубрива и оплемењивача земљишта и средстава за заштиту биља, односно фитофармацеутских средстава који испуњавају прописане норме квалитета 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Сви поднесени захтјеви за преглед пошиљки по питању квалитета и исправност пољопривредног репроматеријала и 

различитих врста непрерађене хране биљног поријекла на царинским испоставама које се налазе на територији Републике 

Српске су благовремено прихваћени од стране фитосанитарне инспекције и извршен је преглед истих, те је вршено 

узорковање у складу са процјеном ризика инспектора који је прегледао пошиљку и различитим програмима надзора. 

Мјере учинка за излазне (директне) Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 
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резултате 

Проценат прегледа пошиљки по 

питању квалитета и исправности 

пољопривредног репроматеријала 

по захтјевима приликом увоза, 

извоза и провоза 

Извршено 100 % прегледа по 

свим захтјевима и узорковање 

у складу са процјеном ризика 

100 % 

Континуираним инспекцијским прегледима свих 

пошиљки и узорковањем на основу процјене 

ризика, утврђена је неисправност код седам 

пошиљки које подлијежу обавезном 

фитосанитарном прегледу и код двије пошиљке 

различитих врста непрерађене хране биљног 

поријекла.  

Проценат реализованих програма 

надзора које доносе друге 

институције на нивоу Републике 

Српске и Босне и Херцеговине 

100 % извршене све 

програмом планиране мјере 

Прописани програми нису у 

цијелости извршени 

Узорковање није у потпуности извршено у складу 

са програмима надзора због недостатка пошиљки 

при увозу. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

4.1.1 

Преглед свих пошиљки приликом увоза, што 

подразумијева провјеру документације која 

прати пошиљку кoја укључује и увјерење о 

здравственој исправности и цертификат који 

издаје надлежни орган земље извознице, а 

којим се потврђује да је пошиљка исправна.  

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Да  

Не 

 

 

 

4.1.2 

Узорковање за лабораторијске анализе, на 

принципу процјене ризика. 

 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Да  Не 

4.1.3. Извршити све програмом планиране мјере 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Не 

Према Програму посебног надзора на кромпиру за 

2018. годину, фитосанитарни инспектори у 

Републици Српској су извршили све Програмом 

планиране мјере, односно узорковано је 48 

узорака кромпира при увозу. Поред наведеног 

узорковања које је планирано Програмом, 

фитосанитарни инспектори су приликом 

фитосанитарног прегледа пошиљки кромпира при 

увозу у складу са процјеном ризика, вршили 

додатна узорковања. У току 2018. године, 

Не 
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фитосанитарни инспектори су укупно узели 150 

узорка кромпира при увозу.  

У складу са Програмом посебног надзора над 

присуством азијске воћне мушице Drosophila 

suzukii Matsumara фитосанитарни инспектори су 

приликом прегледа пошиљки плодова воћа при 

увозу вршили узорковање, тј. узорковање је 

вршено постављањем клопки ради детекције 

штетног организма. Планирани број узорака на 

присуство карантински штетног организма (5) је у 

потпуности реализован, укупно је узорковано 6 

пошиљки. Резултати лабораторијске анализе нису 

потврдили присуство штетног организама 

Drosophila suzukii Matsumara.    

По Програму посебног надозора над присуством 

карантински штетног организма Monilinia fructicola 

(Winter) Honey, планирани број узорака (5) није у 

потпуности реализован, фитосанитарна инспекција 

је по овом програму узела 1 узорак у циљу 

утврђивања штетног организма. На основу 

резултата лабораторијске анализе није потврђено 

присуство штетног организма Monilinia fructicola 

(Winter) Honey. 

Оперативни циљ 4.2. Контролом производње и промета пољопривредног репроматеријала осигурати да се на тржишту прометује квалитетно сјеме и 

садни материјал, ђубриво и средства за заштиту здравља биља, које користе пољопривредни произвођачи у Републици Српској 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Континуираним инспекцијским надзором и предузимањем мјера радило се на обезбјеђењу квалитетног репроматеријала за 

произвођаче у Републици Српској  

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом  у 

области производње и промета 

садног материјала 

100 % 100 % 

У области производње и промета садног 

материјала извршено је 108 контрола, гдје су 

инспектори у 8 контрола утврдили разне 

неправилности и предузели 8 управних мјера. У 5 

случајева инспектор је рјешењем наложио 
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уништавање, те је том приликом уништено 34 

комада садног материјала под надзором 

инспектора. 

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом  у 

области стављања у промет сјемена 

пољопривредног биља 

100 % 100 % 

У области стављања у промет сјемена 

пољопривредног биља извршено је 257 контрола, 

гдје су инспектори у 27 контрола утврдили разне 

неправилности и предузели 24 управне мјере. У 

21 случају инспектор је рјешењем искључио сјеме 

из промета, гдје је укупна количина сјемена 

искљученог из промета 110.485 килограма. 

Проценат реализованих програма 

посебног надзора у унутрашњости 

које доносе друге институције на 

нивоу Републике Српске и Босне и 

Херцеговине 

100 % извршене све 

програмом планиране мјере 

Прописани програми нису у 

цијелости извршени 

Планирани број узорака за лабораторијско 

испитивање на присуство латентне инфекције 

„Ralstonia solanacearum“ и „Clavibacter 

michiganensis“ (35) није у потпуности реализован, 

укупно је узето 34 узорка.  

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом  у 

области производње, промета и 

употребе ђубрива 

100 % 93,1 % 

У области производње, промета и употребе 

ђубрива план није у потпуности реализован, 

односно извршено је 10 контрола мање од 

планираног. 

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом  у 

области производње и промета 

средстава за заштиту биља 

100 % 96,9 % 

У области производње и промета средстава за 

заштиту биља план није у потпуности реализован, 

односно извршено је 5 контрола мање од 

планираног. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

4.2.1. 

У области производња и промет сјемена и 

садног материјала извршиће се 331 контрола, 

гдје ће се радити провјера у производњи, 

регистрованим расадницима и малопродаји 

ради утврђивања квалитета и присуства 

карантински штетних организама. 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Да  Не 

4.2.2. 
Извршите све мјере планиране Програмом 

посебног надзора у унутрашњости које доносе 

Сектор 

пољопривредне 
Не 

У току редовних контрола производње садног 

материјала за 2018. годину, у складу са  
Не 
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друге институције на нивоу Републике Српске и 

Босне и Херцеговине. 

инспекције Програмом посебног надзора над карантинским 

штетним организмима у регистрованим 

расадницима у Републици Српској у 2018. години, 

фитосанитарни инспектори су извршили 

узорковање матичних стабала. Фитосанитарни 

инспектори су у Републици Српској у контролама 

производње садног материјала у 2018. години 

узели укупно 582 узорака за лабораторијску 

анализу на присуство штетних организама. Од 

укупно анализираних 582 узорка, код њих 34 је 

утврђено присуство карантинских штетних 

организама. У складу са Законом о заштити 

здравља биља, фитосанитарни инспектори су на 

основу добијених резултата лабораторијских 

анализа, за сва заражена матична стабла 

донијели рјешења којим су наредили њихово 

уништавање. Извршено је уништавање свих 

матичних стабала у којима је потврђено присуство 

карантински штетног организма уз присуство и 

надзор фитосанитарних инспектора. 

У току октобра и новембра 2018. године 

фитосанитарни инспектори су у складу са 

Програмом вршили контролу и узорковање 

кромпира у дистрибутивним центрима. Планирани 

број узорака на присуство карантински штетних 

нематода (10) је реализован, укупно је узето 11 

узорака на присуство карантински штетних 

нематода. Није утврђено присуство карантинских 

нематода у свим узорцима. Планирани број 

узорака за лабораторијско испитивање на 

присуство латентне инфекције „Ralstonia 

solanacearum“ и „Clavibacter michiganensis“ (35) 

није у потпуности реализован, укупно је узето 34 

узорка. Није утврђено присуство латентне 
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инфекције у свим узорцима.  

У оквиру Програма посебног надзора над 

присуством карантински штетног организма Erwinia 

amylovora (Burrill) Winslow et al. – проузроковача 

бактериозне племењаче јабучастих воћака на 

подручју Републике Српске идентификовано 

присуство овог карантински штетног организама на 

подручју Приједора. Републичка фитосанитарна 

инспекција је извршила фитосанитарни преглед на 

три локације. На основу извршеног фитосанитарног 

прегледа и добијених резултата лабораторијске 

анализе код произвођача код којих је утврђено 

присуство карантински штетног организма Erwinia 

amylovora рјешењем инспектора наређено је 

уништавање идентификованих стабала. У једном 

случају се радило о окућници гдје било засађено 

око 209 стабала крушке, јабуке и дуње, гдје је 

наложено уништавање комплетног засада. У 

другом случају се радило о уништавању само 

једног стабла, док се у трећем случају радило о 

комплетном засаду крушке на површини од 1,1 ха 

са око 1.300 стабала, гдје је наложено уништавање 

комплетног засада. Укупно је уништено 1.500 

стабала крушке, 8 стабала јабуке и 2 стабла дуње. 

Уништавање свих стабала у којима је потврђено 

присуство карантински штетног организама Erwinia 

amylovora (Burrill) Winslow et al. је извршено уз 

присуство и надзор фитосанитарног инспектора. 

4.2.3. 

У области производња, промета и употребе 

ђубрива извршиће се 145 контрола, гдје ће се 

радити провјера испуњености услова за промет 

минералних ђубрива, контрола уписа у 

регистар увозника и дистрибутера минералног 

ђубрива, достављања извјештаја Министарству 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Не 

У области производња, промета и употребе 

ђубрива извршено је 135 контрола, од чега је 15 

контрола било неуредно.  

Не 
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о увезеним и продатим количинама ђубрива, 

паковања и декларисања ђубрива и друго. 

4.2.4. 

У области производње и промета средстава за 

заштиту биља извршиће се 160 контрола, гдје 

ће се провјеравати испуњености услова за 

производњу и промет средстава за заштиту 

здравља биља, паковање и декларисање 

средстава за заштиту здравља биља, упис у 

регистар увозника и дистрибутера и друго. 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Не 

У области производње и промета средстава за 

заштиту биља извршено је 155 контрола, што је за 

5 контрола мање од планираног. У извјештајном 

периоду поједине апотеке су престале са 

прометовањем средстава за заштиту биља, што је 

утицало на укупан број контрола у овој области. 

Током извјештајног периода из промета је 

искључено 18 килограма средства за заштиту биља. 

Не 

Оперативни циљ 4.3. Обезбјеђивање намјенског кориштења средстава подстицаја 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Пољопривредна инспекција вршила је редовне контроле у области кориштења средстава подстицаја, како би се обезбиједила 

законитост кориштења средстава подстицаја. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Обављањем контрола планираних 

Годишњим планом у области 

кориштења средстава подстицаја 

довести до смањења износа 

поврата средстава подстицаја 

Смањен износ поврата 

средстава подстицаја у односу 

на претходну годину 

Смањен износ поврата 

средстава подстицаја у 

односу на претходну годину 

Републички пољопривредни инспектори у 

координацији са општинским/градским 

пољопривредним инспекторима су у току 2018. 

године извршили укупно 410 инспекцијских  

контрола кориштења средстава подстицаја. 

Републички пољопривредни инспектори су 

извршили 116 контрола, док су 

општински/градски пољопривредни инспектори 

извршили укупно 294 контроле. Укупан износ 

контролисаних средстава подстицаја је 

2.024.372,88 КМ. Од укупног броја извршених 

контрола, 401 контрола је била уредна, а 9 

контролa je билo неуредно. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

4.3.1. 

У области кориштења средстава подстицаја 

које додјељује Министарство пољопривреде, 

шумарства и водопривреде извршиће се 91 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Да  Не 
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контрола. 

Оперативни циљ 4.4. Обезбјеђење заштите здравља биља и коришћења пољопривредног земљишта у складу са законом 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Предузимањем превентивних и корективних мјера радило се на заштити здравља биља и коришћења пољопривредног 

земљишта у складу са законом. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом  у 

области заштите здравља биља 

100 % 97,6 % 

У области заштите здравља биља план није у 

потпуности реализован, гдје су 3 контроле 

разлике између планираног и реализованог. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

области сузбијања амброзије 

100 % 100 % 

Републички и општински/градски пољопривредни 

инспектори су у складу са годишњим планом 

контрола и по запримљеним дојавама у току 2018. 

године извршили укупно 217 инспекцијских 

контрола за сузбијање и уништавање коровске 

биљке амброзије. 

Републички пољопривредни инспектори су 

извршили 60 контролa при чему су наложили 

уништавање амброзије на површини од 166,71 ha. 

Општински/градски пољопривредни инспектори 

су извршили укупно 157 контрола и наложили 

уништавање амброзије на површини 105,83 ha. На 

основу налога пољопривредне инспекције у току 

2018. године уништена је амброзија на укупној 

површини од 272,54 ha.                        

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

области кориштења и промјене 

намјене пољопривредног земљишта 

100 % 188,2 % 

У овој области извршено је више контрола од 

планираног, на шта је посебно утицала акција 

уништавања коровске биљке амброзије. Ова 

области има и највећи постотак неуредних 

контрола, који износи чак 35 %. Неуредне 

контроле у правилу захтијевају поновни обилазак 

контролисаних субјеката након протека рока за 

отклањање утврђених неправилности, што је 

утицало на повећања укупног броја контрола. 

Реализација активности 
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Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

4.4.1. 
У области заштите здравља биља извршити 127 

контрола.  

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Не 

У области заштите здравља биља извршене су 123 

контроле. Инспектори су утврдили неправилности 

у 12 контрола и изрекли исто толико управних 

мјера, од којих 9 отклањања неправилности и 3 

уништавања. И ако у процентима одступање 

можда изгледа и веће, у питању су само 3 контроле 

разлике између планираног и оствареног. 

Не 

4.4.2. 

Извршити инспекцијске контроле за сузбијање 

и уништавање коровске биљке амброзије, у 

складу са годишњим планом контрола и по 

запримљеним дојавама. 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Да  Не 

Оперативни циљ 4.5. Обезбиједити испуњавање свих законом дефинисаних услова за производњу дувана, вина и ракије у циљу постизања прописаног 

квалитета и легалног промета 

Допринос остварењу 

оперативног циља 
Континуиран инспекцијски надзор и предузимање мјера у циљу сузбијања нелагалног промета дувана, вина и ракије. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

области производње и промета 

дувана, вина и ракије 

100 % 138,6 % 

У области производње и промета дувана, вина и 

ракије план је остварен са 138,6 %. Од 431 

извршене контроле, 96 контрола је било са 

неправилностима. У контролама инспектори су 

утврдили разне неправилности и предузели 92 

управне мјере, и то 11 корективних и 81 

репресивну. Том приликом је одузето 63,3 литара 

винa и ракијe и 85,8 килограма дувана. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

4.5.1. 

У области производње и промета дувана, вина 

и ракије извршиће се 311 контрола, гдје ће се 

радити провјера испуњености минималних 

техничко-технолошких услова у погледу 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Да  Не 
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стручног кадра, објеката, просторија, опреме и 

уређаја за производњу вина, провјера услова 

које морају испуњавати сировине за 

производњу вина и других алкохолних пића, 

провјера промета вина и алкохолних пића у 

ринфузном стању, провјере  паковања и 

означавања вина и других алкохолних пића,  

провјере производње и промета дувана код 

регистрованих произвођача и друго. 

Оперативни циљ 4.6. Спречавање узгоја генетски модификованих усјева 

Допринос остварењу 

оперативног циља 
Континуираним прегледима меркантилне соје рађено је на идентификацији присуства генетички модификованих усјева соје. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола  

усјева на присуство генетичких 

модификација  планираних 

Годишњим планом   

100 % 97,2  % 

У области генетички модификовани организми 

план је остварен у проценту од 97,2 %. И ако у 

процентима одступање од плана изгледа веће 

(2,8%), само је 1 контроле разлике између 

планираног и извршеног броја контрола. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

4.6.1 

У области генетички модификовани организми 

извршиће се 36 контрола. присуства генетички 

модификованих усјева. За потребе 

идентификације усјева и субјеката контроле 

користиће се подаци из Регистра 

пољопривредних газдинстава у Републици 

Српској, као и подаци добијени од службеника 

Агенције за пружање стручних услуга у 

пољопривреди. 

 

Сектор 

пољопривредне 

инспекције 

Не 

У области генетички модификовани организми 

извршено је 35 контрола, што је за 1 контролу 

мање од планираног.  

Фитосанитарна инспекција приликом увоза 

пошиљки сјемена пољопривредног биља у 

Републику Српску, врши константну контролу 

присуства генетичких модификација у сјемену 

пољопривредног биља за све биљне врсте за које 

постоје генетичке модификације у складу 

процјеном ризика гдје се сјеме соје третира као 

високо ризично. У овој години приликом увоза 

узето је укупно 15 узорака сјемена за анализе на 

Не 
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ГМО, различитих произвођача, хибрида и сорти, од 

чега су два узорка сјеменске соје, за које је вршено 

лабораторијско испитивање присуства генетичких 

модификација. На основу резултата 

лабораторијских анализа Пољопривредног 

института Републике Српске потврђено је да су сви 

испитивани узорци били уредни, тј. да у истима 

није утврђено присуство генетичких модификација. 

Стратешки циљ 5. Обезбиједити да корисници шума и шумског земљишта у власништву Републике Српске, као и власници приватних шума, те 

корисници ловних ресурса исте користе у складу са прописима и планским документима, као и да се обезбиједи легалност рада постројења за примарну 

прераду дрвета и извођача радова и пројектовања у шумарству и ловству, као и производњи, доради и промету репродуктивног материјала, шумског 

дрвећа и грмља 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Републичка шумарска инспекција је у 2018. години извршила 1.709 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 725 

контрола је била са неправилностима, те је предузето 640 управних мјере, од чега је корективних 298 и репресивних 342. Због 

почињених прекршаја издат је укупно 551 прекршајни налог у укупној вриједности од 750.500 КМ и 3 прекршајне пријаве. 

Одузето је 2.118 m
3
 шумских дрвних сортимената, укупне вриједности 182.839 КМ.  

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом  у 

области шумарства 

100 % 107,7 % 

Због велике површине и разуђености територије 

под шумама која је предмет контроле републичке 

шумарске инспекције, те великог броја субјеката 

контроле када се ради о корисницима ловишта, 

извођачима радова у шумарству и пиланским 

постројењима извршена је процјена ризика и 

дефинисани су приоритети по oбластима надзора 

и то је уграђено у план контрола за извјештајну 

годину. Међутим велики број ванредних контрола 

извршених по захтјевима других органа, 

институција и физичких лица, као и велики број 

неуредних контрола је утицао на повећање броја 

контрола у области шумарства. Дистрибуција 

броја контрола по областима у шумарству је 

различита зависно од утицаја наведених фактора. 

Укупно је било 642 ванредне контроле или 38 % 

од укупног броја контрола, а контрола извршења 
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рјешења 398 или 23 % од укупног броја извршених 

контрола.  

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом  у 

области ловства 

100 % 81,6 % 

У области ловства су планиране 272 контроле. 

Циљ је био да се код свих корисника ловишта 

изврши по једна контрола коришћења ловишта и 

дивљачи и по једна контрола ловочуварске 

службе, преостале контроле би се по процјени 

односиле на контроле извршења рјешења. 

Извршене су 222 контроле, од чега су 62 контроле 

биле неуредне. Због недостатног броја 

инспектора и великог броја ванредних контрола у 

другим областима овдје је смањен број контрола 

у односу на планирани. Обзиром да ловна година 

траје до 31.03. реализација планираних контрола 

је настављена. У контролама инспектори су 

утврдили разне неправилности и предузели 60  

управних мјера, и то у 55 корективних и 5 

репресивних. Издато је укупно 6 прекршајних 

налога. 

Оперативни циљ 5.1. Обезбиједити извођење радова у шумарству,  узгајање и заштиту  шума, промет и прераду шумских сортимената у складу са 

законом 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Шумарска инспекција је континуираним инспекцијским надзором проводила мјере у области шумарства, а све у циљу да се 

код субјеката контроле повећа степен правне и друштвене одговорности, како би се створили услови да се шумским 

ресурсима Републике Српске газдује еколошки одговорно, друштвено корисно и економски одрживо. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

области услова за обављање 

дјелатности субјеката који изводе 

радове у шумарству 

100 % 74,3 % 

Проценат извршења плана у области услова за 

обављање дјелатности субјеката који изводе 

радове у шумарству је мањи од планираног за 

25,7 %. Највећи проценат неизвршења плана је у  

овој области, гдје се настојало да се изврше 

контроле код свих активних извођача радова. При 

томе смо констатовали да велики број извођача 

није активан, мада имају важећу лиценцу 
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Министарства пољопривреде, шумарства и 

водопривреде.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

области коришћења шума 

100 % 124,8 % 

У области коришћења шума извршено је више 

контрола од планираног за 24,8 %. Број контрола у 

области коришћења шума је за 118 контрола већи 

у односу на планирани, чему највише доприноси 

већи број контрола промета шумских дрвних 

сортимената који је реализован у сарадњи са 

полицијом и представницима ЈПШ „Шуме РС“. 

Ове контроле по правилу краће трају, а тешко их 

је планирати јер зависе од полицијских органа 

који једини имају право зауставити теретно 

моторно возило.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области узгајање шума 

100 % 112,2 % 

У области узгајање шума извршено је више 

контрола од планираног за 12,2 %.  Број контрола 

у области коришћења шума је за 10 контрола већи 

у односу на планирани. Већина радова на 

узгајању шума се односи на „његу природног 

подмлатка“ и „припрему земљишта за природно 

подмлађивање“, а то су радови које изврше 

извођачи радова кроз „реализацију извођачког 

пројекта“, па их је бесмислено у инспекцијској 

контроли посматрати издвојено само као ову 

врсту радова. Интересантна је ситуација да у 

контролама које су вршене до новембра мјесеца 

већина радова предвиђених „Годишњим планом“ 

није била евидентирана, односно сви предвиђени 

радови су евидентирани у преосталом дијелу 

године и наравно највећи дио се односи на већ 

поменуте ставке. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области заштите шума 

100 % 120,1 % 

У области заштите шума извршено је више 

контрола од планираног за 20,1 %. Код заштите 

шума највећи број контрола се односио на чување 

шума, противпожарну заштиту и заштиту шума од 
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биљних болести и штеточина. Противпожарна 

заштита шума и заштита шума од биљних болести 

и штеточина су контролисане из планске ставке, а 

код чувања шума смо имали велики број 

ванредних контрола и оне су утицале на повећани 

обим контрола у овој области. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области примарне прераде дрвета 

100 % 96,3 % 

У области примарне прераде дрвета извршено је 

мање контрола од планираног за 3,7 %, што 

представља 12 контрола мање од укупно 

планираних. У претходном периоду су учињени 

значајни помаци у смислу легалности рада, али 

постоје показатељи који указују да у појединим 

дијеловима Републике Српске још увијек 

нелегалан рад пилана заузима значајно мјесто. С 

обзиром да је у 2017. години извршен значајан 

обухват контрола у овој области, у 2018. години се 

настојало да број контрола буде остављен на 

нивоу планираног и оствареног у прошлој години. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом  у 

осталим областима које се не могу 

разврстати по претходним 

областима или у којима провјере 

потичу из више области    

100 % 91,7 % 

У осталим областима које се не могу разврстати 

по претходним областима у којима провјере 

потичу из више области извршено је мање 

контрола од планираног за 8,3 %, понајприје због 

ангажовања инспектора у другим областима. Све 

контроле из планских ставки везаних за годишње 

планове газдовања шумама, контроле регистара и 

евиденција, газдовања приватним шумама и 

националним парковима су реализоване, а 

подбачај је остварен код процијењених контрола 

везаних за пријаве и представке грађана у овој 

области. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

5.1.1. Извршиће се 109 контрола у области услова за Сектор шумарске Не У области услова за обављање дјелатности Не 
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обављање дјелатности субјеката који изводе 

радове у шумарству.  

инспекције субјеката извршена је 81 контрола, што је за 28 

контрола мање од планираног. Код контроле 

услова за обављање дјелатности значајан удио 

чини контрола извођача радова у шумарству са 

чиме се започело у децембру 2008. године 

(овлашћења по тада новом Законом о шумама). Од 

укупног броја извођача који имају лиценцу, врло 

мали број њих је затечен у извршењу послова, те је 

планиран мањи број контрола него претходних 

година. Привредних друштава која се баве 

пројектовањем у шумарству и предузећа за 

контролу производње сјемена и садног материјала 

је мали број и нису посебно третирана у овом 

плану, а контроле истих су саставни дио плана у 

овој области. 

5.1.2. 
У области коришћења шума извршиће се 476 

контрола. 

Сектор шумарске 

инспекције 
Да  Не 

5.1.3. 
У области узгајање шума извршиће се 82 

контроле. 

Сектор шумарске 

инспекције 
Да  Не 

5.1.4. 
У области заштите шума извршиће се 169 

контрола. 

Сектор шумарске 

инспекције 
Да  Не 

5.1.5. 
У области примарне прераде дрвета извршиће 

се 327 контрола. 

Сектор шумарске 

инспекције 
Не 

У области примарне прераде дрвета извршено је 

315 контрола, што је за 12 контрола мање од 

планираног. Од укупног броја извршених контрола 

143 контроле су биле ванредне, односно контроле 

су рађене на основу захтјева других органа и 

институција, правних и физичких лица. Ванредне 

контроле захтијевају већу ангажованост 

инспектора и самим тим смањују могућност 

ефикаснијег планирања редовних контрола с 

циљем планског уређења појединих области 

инспекцијског надзора. 

Не 

5.1.6. 
Извршиће се 218 контрола у осталим 

областима које се не могу разврстати по 

Сектор шумарске 

инспекције 
Не 

У осталим областима које се не могу разврстати по 

претходним областима или у којима провјере 
Не 
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претходним областима или у којима провјере 

потичу из више области. 

потичу из више области извршено је укупно 200 

контрола, од чега је 85 контрола било ванредно, 

односно контроле су рађене на основу захтјева 

других органа и институција, правних и физичких 

лица.  

Оперативни циљ 5.2. Обезбиједити управљање ловним ресурсима, газдовање ловиштем, лов и коришћење дивљачи у складу са законом ради одрживог 

коришћења и побољшања ловног фонда и ловних ресурса 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Континуиран инспекцијски надзор и предузимање одговарајућих мјера у области ловства, а у циљу да се код субјеката 

контроле повећа степен правне и друштвене одговорности, како би се створили услови да се ловним ресурсима Републике 

Српске газдује еколошки одговорно, друштвено корисно и економски одрживо. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

извршења лова и коришћења 

дивљачи планираних Годишњим 

планом   

100 % 81,6 % 

У области извршење лова и коришћење дивљачи 

извршено је укупно 119 контрола, гдје су 

инспектори у 31 контроли утврдили разне 

неправилности и предузели 29 управних мјера, и 

то 24 превентивних и 5 корективних мјера. За 

почињене прекршаје издато је укупно 6 

прекршајних налога. 

Проценат извршења броја контрола  

организације и рада ловочуварске 

службе планираних Годишњим 

планом   

100 % 100 % 

У Републици Српској формирано је 99 ловишта и 

код истих је извршено 99 контрола организације и 

рада ловочуварске службе, гдје су инспектори у 30 

контрола утврдили разне неправилности и 

предузели 30 превентивних мјера.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

5.2.1. 
У области ловство ће се извршити 272 

контроле. 

Сектор шумарске 

инспекције 
Не 

У области ловства извршене су укупно 222 

контроле, што је за 50 контрола мање од 

планираног. Наведена област је претходне двије 

године била приоритет у раду шумарске 

инспекције, јер су нека ловишта дата на 

кориштење новим корисницима ловишта, те како 

би се указало на евентуалне неправилности које се 

Не 
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могу јавити због неискуства. У наведеној области 

број контрола је на нивоу реализованог у прошлој 

години, што оријентационо представља двије 

контроле по субјекту контроле. Мањи број 

неуредних контрола је довео до смањења укупног 

броја контрола јер није било потребе за 

контролама извршења рјешења.  

Стратешки циљ 6. Обезбиједити провођење мјера у области безбједности хране животињског поријекла, хране за животиње и ветеринарско 

медицинских производа, те обављање ветеринарске дјелатности у складу са законом, адекватне услове држања, добробити, промета и кретања 

животиња, провођење обавезних превентивних мјера за заштиту животиња од заразних болести и становништва од зооноза 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

У току 2018. године републичка ветеринарска инспекција извршила је 1.323 контроле, што представља остварење плана у 

износу од 108,4 %. Од укупног броја извршених контрола, 439 контрола је била са неправилностима, те је предузето 411 

управних мјера, од чега је корективних 405 и репресивних 6. Због почињених прекршаја издато је укупно 65 прекршајних 

налога у укупној вриједности од 91.700 КМ и 3 прекршајне пријаве. 

Приоритети ветеринарске инспекције одређивани су у складу са планом и актуелном ситуацијом везано за специфичне 

захтјеве других органа, институција, пријаве и притужбе као и епизоотиолошку ситуацију у земљи и окружењу. 

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области производње и промета 

сировина и  хране животињског 

поријекла и хране за животиње 

100 % 130,7 % 

Ветеринарска инспекција је у Републици Српској 

контролисала 1.365 регистрованих фарми и 

сабирних мјеста за сирово млијеко која су 

подлијегала регистрацији у претходном периоду. 

Провјере су вршене по захтјеву Министарства, 

гдје се контролисала испуњеност услова на свим 

мјестима на којима се врши откуп сировог 

млијека. Због великог броја објеката, републичка 

инспекција је радила у сарадњи са општинском 

инспекцијом, како би се испоштовали рокови 

постављени од стране Министарства. Имајући у 

виду да је било неусаглашености, рађене су и 

контроле извршења рјешења, што је утицало на 

повећање броја контрола у овој области. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

У области здравствене заштите 

100 % 81,37 % 

Извјештајни период је био повољнији када су у 

питању заразне болести које су у претходној 

години значајно утицале на број контрола у овој 
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животиња и обављања 

ветеринарске дјелатности 

области. Такође, смањио се и број захтјева за 

вршење инспекцијског надзора када је у питању 

кршење прописа везано за здравствену заштиту 

животиња и обављање ветеринарске дјелатности. 

Већина ветеринарских организација је ускладила 

своје пословање са новим правилником. 

Оперативни циљ 6.1. Обезбиједити производњу и промет сировина и хране животињског поријекла, као и хране за животиње која испуњава прописане 

норме квалитета и здравствене исправности 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Ветеринарска инспекција вршила је редовне и ванредне контроле субјекте који прометују храну за животиње и храну 

животињског поријекла како би се обезбиједио прописани квалитет, те су настављене циљане активности у овим областима 

ради усклађивања са прописаним стандардима.  

У сектору перадарства проведене су контроле субјеката који врше узгој перади, клање и прераду меса перади, као и 

производњу и паковање јаја за конзум, у склопу припреме за долазак тима Европске Комисије - Главне управе за здравље и 

сигурност хране, који су извршили ревизију у сектору перадарства. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области производња и промет 

хране за животиње 

100 % 63,8 % 

Контрола производње и промета хране за 

животиње вршена је у току редовних контрола 

испуњености услова производње и промета, као и 

у случајевима када су у мониторингу утврђене  

недозвољене супстанце у сировинама, провођене 

су циљане контрола хране за животиње. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области производња и промет 

сировина и хране животињског 

поријекла 

100 % 138,4 % 

Повећан број контрола у области производње и 

промета сировина и хране животињског 

поријекла у односу на планирани имао је за  циљ 

имплементације донесених прописа и 

усклађивања са захтјевима Европске Уније, те су 

такве контроле већим дијелом имале 

превентивни карактер. Код субјеката који су 

одобрени у претходном периоду и који су имали 

обавезу да се усагласе са новим захтјевима, 

вршена је провјера усклађености, а они који не 

подлијежу одобравању и који су се регистровали 

на основу изјаве и предочене документације да 
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испуњавају услове, вршене су контроле 

материјално-техничке опремљености, хигијене, 

документације, упосленог особља, по комплетној 

чек листи која садржи све прописе у тој области.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

6.1.1. 

У области производња и промет хране за 

животиње извршиће се 69 контрола, гдје ће се 

вршити провјера здравствене исправности у 

свим фазама производње, складиштења и 

трговине хране за животиње, декларисања 

хране за животиње и друго.  

Сектор 

ветеринарске 

инспекције 

Не 

У области производња и промет хране за 

животиње извршене су 44 контроле, што је за 25 

контрола мање од планираног, те ја план у овој 

области извршен у проценту од 63,8%.  

Имајући у виду приоритете у вршењу контрола, у 

овој области није било значајних активности, тако 

да је смањен број контрола како би се исте 

извршиле у области производње и промета 

сировина и хране животињског поријекла у складу 

са захтјевима Министарства. 

Не 

6.1.2. 

У области производња и промет сировина и 

хране животињског поријекла извршиће се 599 

контрола, гдје ће се радити провјере 

производње и промета производа 

животињског поријекла, откупа и прераде 

млијека, означавања и декларисања хране 

животињског поријекла, складиштења хране 

животињског поријекла, присуства резидуа у 

живим животињама и производима 

животињског поријекла и друго. 

Сектор 

ветеринарске 

инспекције 

Да  Не 

Оперативни циљ 6.2. Обезбиједити адекватну здравствену заштиту, држање и узгој  животиња у циљу спречавања настанка и ширења заразних болести 

животиња, са посебним акцентом на зоонозе 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У извјештајној години је била повољнија епизоотиолошка ситуација на подручју Републике Српске и Босне и Херцеговине као и 

земља у окружењу, када су у питању егзотичне болести које су ескалирале у претходној години и биле пријетња да се прошире 

на нашу територију (квргава кожа говеда), као и да поприме веће размјере када је у питању ширење плавог језика које је 

прошло са блажим клиничким промјенама, односно код мањег дијела популације посебно ситних преживара је дошло до 

угинућа. Такође, ширење бруцелозе је ограничено на појединачна жаришта, гдје се радило углавном о нелегалном промету 
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животиња са подручја Федерације БиХ, гдје је утврђено више обољевања код животиња као и код људи. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области заразне болести и зоонозе 

100 % 94 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 94 %. Инспекцијски надзор у  

области заразних болести животиња и зооноза 

вршен је у складу са епизоотиолошком 

ситуацијом у Републици Српској и Босни и 

Херцеговини, и према програмима контрола 

болести донесеним од стране Министарства и 

Канцеларије за ветеринарство БиХ.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области ветеринарске дјелатности 

100 % 77,5 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 77,5 %.  

У области ветеринарске дјелатности контролисане 

су ветеринарске организације сходно плану и 

приоритетима, као и приликом провођења 

контрола у другим областима, а посебно у склопу 

провођења мјере ради контроле заразних 

болести. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области производње и промета 

ветеринарских лијекова 

100 % 36,7 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 36,7 %.  

У области промета ветеринарских лијекова и 

помоћних ветеринарских средстава контроле су 

вршене у веледрогеријама и ветеринарским 

апотекама, као и у току контрола  фарми, гдје је 

акценат стављен на употребу лијекова и хране за 

животиње, гдје се контролом прописаних 

евиденција на фармама, пратила употреба 

лијекова, као и прописаних каренци.  Основни 

циљ контрола у овој области је спречавања 

присуства резидуа ветеринарских  лијекова у  
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храни, а што се остварује контролом  промета и 

употребе ветеринарских лијекова, те вођење 

адекватних евиденција о сљедивости лијека. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области  узгој, заштита и добробит 

животиња 

100 % 86,8 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 86,8 %. 

Приоритет су биле фарме музних грла и 

перадарске фарме које су одобрене за извоз у ЕУ 

или су припреми из разлога што се у току поступка 

усклађивања са ЕУ прописима, проводе циљане 

контроле и налажу мјере везано за све прописане 

услове, па тако и услове држања и добробити 

животиња. 

Мјере су се односиле на  материјално-техничке 

недостатке у изградњи и опремљености објеката 

за држање, поступке клања и усмрћивања 

животиња, вођење прописаних евиденција, а код 

утврђених случајева неадекватног држања, 

нехуманог поступања и злостављања животиња 

предузимане су прекршајне мјере путем 

прекршајних налога.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

6.2.1. 
У области заразних болести животиња и 

зооноза извршиће се 249 контрола.  

Сектор 

ветеринарске 

инспекције 

Не 

У области заразних болести животиња и зооноза 

извршене су 234 контроле, што је за 15 контрола 

мање од планираног, те ја план у овој области 

извршен у проценту од 94 %. У извјештајној години 

дошло је до смањења броја жаришта болести на 

нашим просторима и на територији држава са 

којима граничимо, које су била пријетња у 

претходном периоду да се не појаве односно 

прошире (болест квргаве коже и плавог језика).  

Не 

6.2.2. У области ветеринарске дјелатности извршиће Сектор Не У области ветеринарске дјелатности извршено је Не 
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се 191 контрола, гдје ће се радити провјера 

ветеринарских организација сходно плану и 

приоритетима. 

ветеринарске 

инспекције 

148 контрола, што је мање од планираног броја 

контрола. 

Настављене су контроле у циљу  провјере 

усклађености услова са новим правилником, након 

истека прописаног рока за усклађивање постојећих 

ветеринарских организација. Овдје је важно 

нагласити да је већи број организација у 

међувремену ускладио своје пословање са 

правилником, тако да није било потребе за 

контролама извршења, као што је био случај у 

претходној години. 

У извјештајној години се смањио број захтева за 

вршење инспекцијског надзора када је у питању 

кршење прописа везано за епизоотиолошко 

подручје, односно подјелу терена између 

ветеринарских организација, што је такође утицало 

на смањен број контрола.  

6.2.3. 

У области производње и промета 

ветеринарских лијекова извршиће се 60 

контрола, гдје ће се радити провјера у 

веледрогеријама и ветеринарским апотекама, 

као и на  фармама, гдје ће акценат бити на 

употреби лијекова, као и контроли прописаних 

каренци. 

Сектор 

ветеринарске 

инспекције 

Не 

У области производње и промета ветеринарских 

лијекова извршене су 22 контроле, од којих је 5 

било неуредно и у 1 случају је одузето 22 паковања 

лијекова који су затечени на фарми без прописане 

процедуре. 

У извјештајном периоду прегледане су све 

веледрогерије које су активне, а у међувремену су 

неке престале са радом и није било ново 

регистрованих, што је довело до смањења 

планираног броја контрола. Такође, приликом 

редовних контрола ветеринарских организација и 

фарми није било затечених нелегалних лијекова, 

тако да није било ни поступања у овој области, што 

је до сада био случај.   

Није било значајних налаза остатака лијекова у 

сировинама и храни животињског поријекла и 

храни за животиње, осим у 2 случаја, што би 

Не 
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захтијевало контролу у овој области на мјесту 

поријекла хране затечене у промету, а која је била 

предмет испитивања.  

6.2.4. 

У области узгоја, заштите и добробити 

животиња извршиће се 53 контроле, гдје ће се 

радити провјера начина држања и поступања 

са животињама. 

Сектор 

ветеринарске 

инспекције 

Не 

У области узгоја, заштите и добробити животиња 

извршено је 46 контрола у објектима за држање 

животиња, затим приликом клања и код пријава 

које се односе на поступање са животињама које 

није у складу са прописаним стандардима.  

У извјештајној години се смањио број захтева од 

друштава за заштиту животиња и грађана за 

вршење инспекцијског надзора, посебно када је у 

питању кршење прописа везано за поступање са 

животињама по питању добробити животиња, код 

држања кућних љубимаца, као и узнемиравања 

грађана од стране држаоца животиња, што је 

утицало на смањен број контрола. 

Не 

Стратешки циљ 7. Повећање заштите вода као ресурса од непроцјењиве важности и развијање система заштите од штетног дејства вода, коришћења и 

заштите вода и заштите вода од загађивања 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Инспекцијским надзором у 2018. години републичка водна инспекција извршила је 1.042 контроле од чега је 886 редовних 

(85%) и 156 ванредних контрола (15 %). Од укупног броја извршених контрола неуреднe су 362 (34,8 %), изречено је 345 

управних мјера (95 % у односу на број неуредних контрола) и 47 прекршајних мјера (41 мјера изречена је издавањем 

прекршајног налога и 6 издавањем прекршајних пријава). Укупна вриједност прекршајних налога износи 106.400 КМ. Такође, у 

протеклом  извјештајном периоду републичка водна инспекција издала је 17 забрана рада и 2 рушења (уклањање) објекта. На 

рјешења инспектора изјављено је 8 жалби. У току године усвојене су 2 жалбе, а 5 жалби је одбачено.  

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области вода 

100 % 124 % 

Због значајних инвестиција у области заштита од 

вода инспектори су контролисали све активности 

на санацији, доградњи и надградњи заштитних 

водних објеката, извршаване су контроле ових 

објеката по налогу Министра МПШВ, а већем 

броју контрола допринијела је и поплава 

средином марта мјесеца. Такође, имали смо и 

заједничке контроле свих хидроенергетских 

објеката (МХЕ, ХЕ) са ЈУ „Воде Српске“, што је 
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допринијело да и у овој области имамо већи број 

контрола. У извјештајном периоду водна 

инспекција је имала и акцију контроле пилана и 

субјеката који се баве прерадом дрвета, што је 

довело до већег броја контрола од планираног. 

Оперативни циљ 7.1. Обезбиједити одрживо, рационално и економично коришћење и управљање водним ресурсима у складу са законом, као и 

заштиту вода од штетних промјена њених својстава 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Републичка водна инспекција је вршила инспекцијски надзор у погледу заштите вода од загађивања, заштите од вода и 

функционалност заштитних водних објеката, уређења водотока и одржавање ријечних корита и водног земљишта, 

посједовања водних аката и извршење услова из водних аката, коришћења вода и снабдијевање водом и других захтјева 

прописаних законом. 

Одступања укупног броја извршених контрола по областима надзора у односу на планиране приоритете су релативно мала, 

осим у областима заштита од вода и уређење водотока. Већа одступања су посљедица изузетно дугог и кишног периода 

протекле године који је онемогућавао дислоцирање ријечног наноса, а са друге стране спрјечаовало је планирану 

реконструкцију заштитних водних објеката, имали смо више појава клизишта, слијегање круне насипа те је повећање броја 

контрола у овој области сасвим оправдано. Такође, одступања су посљедица и  ванредних инспекцијских контрола које су 

најчешће вршене по пријавама и притужбама грађана, као и ванредних контрола вршених по захтјеву Министарства 

пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области заштите вода 

100 % 123,9 % 

Из ове области био је већи број ванредних 

контрола по представкама и притужбама грађана, 

што је довело до извршења већег броја контрола. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области заштите од вода 

100 % 256 % 

Због значајних инвестиција у области заштита од 

вода инспектори су контролисали све активности 

на санацији, доградњи и надградњи заштитних 

водних објеката, затим извршаване су контроле 

ових објеката по налогу Министра МПШВ, а већем 

броју контрола допринијела је и поплава 

средином марта мјесеца. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области уређење водотока 

100 % 66,9 % 

2018. година била је изузетно кишна са високим 

водостајима током љетног периода што је утицало 

на умањење броја захтјева за уређење водотока, 

те је и број контрола, логично мањи. 
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Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области кориштења вода 

100 % 109,6 % 

У 2018. години имали смо заједничке контроле 

свих хидроенергетских објеката (МХЕ, ХЕ) са ЈУ 

„Воде Српске“, што је допринијело да и у овој 

области имамо већи број контрола. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

осталим областима које се не могу 

разврстати по претходним 

областима или у којима провјере 

потичу из више области  

100 % 147,1 % 
У овој области урађено је 9 контрола више, што је 

занемариво у односу на укупан број контрола. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

7.1.1. 

У области заштите вода извршиће се 419 

контрола, гдје ће се радити провјера: 

уређаја за третман индустријске отпадне 

воде, клаоница и објеката за прераду меса, 

мљекара, асфалтних база и бетонара, 

субјеката који обављају рециклажу, 

рафинерија, бензинских пумпних станица, 

нафтних терминала, пилана, базена за 

флотацију, површинских копова минералних 

сировина, фарми, депонија отпада, 

овлаштених водопривредних лабораторија 

и друго.  

Сектор водне 

инспекције 
Да  Не 

7.1.2. 

У области заштите од вода извршиће се 84 

контроле, гдје ће се вршити надзор над 

функционалношћу и одржавањем 

одбрамбених насипа, пумпних станица, 

ободних канала, канала за одводњу 

унутрашњих вода, тунела за одводњу и 

брана са акумулацијама.  

Сектор водне 

инспекције 
Да  Не 

7.1.3. 
У области уређење водотока извршиће се 

151 контрола, гдје ће се радити провјера 

Сектор водне 

инспекције 
Не 

2018. година била је изузетно кишна са високим 

водостајима током љетног периода што је утицало 
Не 
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субјеката који имају потписане уговоре за 

уређење водотока. 

на умањење броја захтјева за уређење водотока, 

те је и број контрола, логично мањи. 

Издавање водних сагласности, од стране ЈУ „Воде 

Српске“, за уређење водотока и дислоцирање 

ријечног наноса није било правовремено, што је 

отежавало рад водних инспектора. Прво увођење у 

експлоатационо поље-локалитет је било 

25.07.2018. године, а сљедећа четири увођења су 

била тек у другој половини августа мјесеца 2018. 

године. Овако касно издавање водних сагласности 

за уређење водотока се није догодило у 

последњих десет година. 

7.1.4. 

У области кориштења вода извршиће се 168 

контрола, гдје ће се радити провјера 

комуналних и других организација које се 

баве испоруком воде потрошачима 

(регионални, градски, општински и сеоски 

водоводни системи), као и субјеката који 

врше експлоатацију воде као минералне 

сировине.  

Сектор водне 

инспекције 
Да  Не 

7.1.5. 

У осталим областима које се не могу 

разврстати по претходним областима или у 

којима провјере потичу из више области 

извршиће се 16 контрола.  

Сектор водне 

инспекције 
Да  Не 

Стратешки циљ 8. Обезбиједити сигурност и квалитет техничких система у области електроенергетике и термоенергетике, повећање сигурности и 

легалности експлоатације минералних сировина, прометовање течних нафтних горива која одговарају прописаним параметрима квалитета и провођење 

геолошких истраживања у складу са законом 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Техничка инспекција је 2018. године извршила 2.266  инспекцијских контрола, од планираних 2.196, од чега  је  неуредних 361 

или 15,9 %. Oд стране инспектора предузето je 316 управних мера, од чега 314 или 99,4 % се односило  на превентивне мере 

(отклањање неправилности) и 2 или 0,6 % на репресивне мјере (забрана рада). Укупно је предузето 88 прекршајних мерa, од 

чега 36 прекршајних налога и поднесена су 52 захтјева за покретање прекршајног поступка. Поднесене су и 3 кривичне 

пријаве. Укупан износ изречене казне по прекршајним налозима за правно лице  је 190.000 КМ, одговорно лице 47.600 КМ, 

што укупно износи 137.600 КМ.  

Износ изречене казне суда за правно лице је 150.100 КМ, за одговорно 34.400 КМ, што укупно чини 237.600 КМ. 
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Мјере учинка за крајње резултате  
Очекивани годишњи 

резултат  
Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области електроенергетике 

100 % 99,3 % 

У области електронергетике је од планираних 440, 

извршено 437 контрола. Један од укупно четири 

електроенергетска инспектора је био 3 месеца на 

неплаћеном одсуству, тако да је наведени број 

контрола остварен појачаним залагањем 

преостала 3 инспектора. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области  термоенергетике 

100 % 105,4 % 

У области термоенергетике од планираних 504, 

извршена је 531 контрола. Област 

термоенергетике је карактеристична по томе да 

се одређени број инспекцијских прегледа врши на 

основу захјтева странака, тако да је у одређеном 

сегментима надзора било више захтева од броја 

планираног годишњим планом.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области рударства 

100 % 76,0 % 

Надзор у области рударства на подручју 

Републике Српске врше два рударска инспектора. 

У 2018. години један од два инспектора је вршио 

дужност главног техничког инспектора, те је било 

очекивано да се планиране контроле неће моћи 

извршити. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области геологије 

100 % 98,6 % 

Надзор у области геологије на подручју Републике 

Српске врши један геолошки инспектор. Умјесто 

планираних 138, извршио је 136 контрола. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области нафте и гаса 

100 % 108,1 % 

Планирана је 861, а извршена је 931 контрола. 

Број контрола у области нафте и гаса је директно 

условљен Програмом утврђивања усклађености 

квалитета течних нафтних горива које два пута 

годишње доноси Министарство индустрије, 

енергетике и рударства (сада Министарство 

енергетике и рударства).  Број контрола 

(узорковања) предвиђен Програмом, а у дијелу 

који се односи на техничку инспекцију,  је у 

потпуности испоштован. 
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Оперативни циљ 8.1. Осигурати техничку исправност и високу поузданост рада електроенергетске опреме у производњи, преносу и дистрибуцији 

електричне енергије, уредно снабдијевања привредних субјеката и грађана електричном енергијом, безбједност по животе и здравље људи и њихову 

имовину, повећање технолошке дисциплине у примјени прописа о мјерама заштите на електроенергетским објектима 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У области електроенергетике извршено је 437 контрола од чега редовних контрола 277 или 63,4 %, а ванредних контрола  160 

или 36,6 % од укупног броја извршених контрола. У  2018. години планирано је да се изврши 440 контрола. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 

Очекивани годишњи 

резултат  
Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

производње електричне енергије 

планираних Годишњим планом 

100 % 107,4 % 

Планирано је да се изврши 6 контрола великих 

произвођача електричне енергије и 21 малих 

хидроелектрана, а извршено је 4 контроле 

термоелектрана и 25 контрола малих 

хидроелектрана. С обзиром да термоелектране 

раде без већих застоја, одлучено је да се 

приоритет да контролама хидроелектрана, с 

обзиром да је изградња малих хидроелектрана у 

Републици Српској у експанзији у последње 

вријеме. 

Проценат извршења броја контрола 

преноса електричне енергије 

планираних Годишњим планом 

100 % 33,3 % 

План није извршен због ванредних контрола. Од 

укупног броја извршених контрола, 160 контрола 

је било ванредно, односно контроле су рађене на 

основу захтева других органа и организација, 

правних и физичких лица. Ванредне контроле 

захтевају већу ангажованост инспектора и самим 

тим смањују могућност ефикаснијег планирања 

редовних контрола с циљем планског уређења 

појединих области инспекцијског надзора. 

Проценат извршења броја контрола 

дистрибуције електричне енергије 

планираних Годишњим планом 

100 % 113 % 

Планирано је да се изврши 307, а извршено је 347 

контрола. Повећан број контрола у овој области је 

условљен представкама грађана, које су биле у 

далеко већем броју од очекиваних. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

8.1.1. У области електроенергетике извршиће се 6 Сектор техничке Не Планирано да се изврши 6 контрола, извршено је Не 
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контрола произвођача електричне енергије.  инспекције 4. Умјесто термоелектрана, већи акценат је 

стављен на мале хидроелектране. 

8.1.2. 
У области електроенергетике извршиће се 21 

контрола малих хидроелектрана. 

Сектор техничке 

инспекције 
Да  Не 

8.1.3. 
У области електроенергетике извршиће се 45 

контрола преноса електричне енергије. 

Сектор техничке 

инспекције 
Не 

С обзиром да у области преноса електричне 

енергије стање прилично уређено, одлучено је да 

се већа пажња посвети нисконапонској мрежи 

(дистрибуција електричне енергије), с обзиром на 

бројне представке грађана. У области преноса 

извршено је 15 контрола. 

Не 

8.1.4. 

У области електроенергетике извршиће се 

307 контрола дистрибутера електричне 

енергије. 

Сектор техничке 

инспекције 
Да  Не 

8.1.5. 
У области електроенергетике извршиће се 61 

контрола купаца електричне енергије. 

Сектор техничке 

инспекције 
Не 

Извршено је 57 контрола. План од 61 контроле није 

достигнут из разлога што је извршено више 

контрола на нисконапонској мрежи од планираних. 

Не 

Оперативни циљ 8.2. Обезбиједити легалност у раду, висок квалитет произведене опреме под притиском, висок степен техничке исправности посуда 

под притиском у циљу обезбјеђења поузданог рада опреме у технолошким процесима, елиминисање хаваријских стања и обезбјеђење високе 

сигурности по животе и здравље људи и њихову имовину,примјену закона и подзаконских прописа 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У области термоенергетике извршена је 531 контролa од чега 449 или 84,6 % редовних и 82 или 15,4 % ванредних.  

Oно што бисмо посебно издвојили је то да је термоенергетска инспекција, између осталог, у току 2018. године прегледала: 

9.790 пропан-бутан боца, 2.775 боца за техничке и друге гасове, 1.954 аутогасних резервоара за погон моторних возила, 408 

аутоклава, измењивача и других посуда, 327 стабилних посуда за компримовани ваздух, 122 стабилне посуде за течни нафтни 

гас и 8 аутоцистерни. Неправилности су утврђене код: 198 пропан-бутан боца (31 уништена), 12 боца за техничке и друге 

гасове, 4 аутогасна резервоара и 1 аутоцистерне. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 

Очекивани годишњи 

резултат  
Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја прегледа и 

испитивања котловских постројења 

планираних Годишњим планом 

100 % 100 % 

Годишњим планом је планирано да се изврши 30 

прегледа и испитивања котловских постројења и 

тај план је остварен. 

Проценат извршења броја прегледа и 

испитивања стабилних посуда под 

притиском  планираних Годишњим 

планом 

100 % 114,4 % 

С обзиром да се значајан број инспекцијских 

прегледа ове врсте обавља на захтјев субјекта, у 

2018. години је било нешто више захтјева те је и 

план остварен у назначеном проценту. Уместо 
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планираних 180, извршено је 206 прегледа и 

испитивања стабилних посуда под притиском. 

Проценат извршења броја прегледа и 

испитивања покретних посуда под 

притиском  планираних Годишњим 

планом 

100 % 130,6 % 

Такође, преглед и испитивање покретних посуда 

под притиском се у знатном обиму обавља на 

захтјев субјеката, те је и број прегледа  условљен 

директним активностима у привреди. Умјесто 

планираних 196, извршено је 256 прегледа и 

испитивања стабилних посуда под притиском. 

Проценат извршења броја контрола 

испуњености услова за обављање 

послова у области термоенергетике 

планираних Годишњим планом 

100 % 133,3 % 

Један део контрола је извршен у складу са 

Годишњим планом, док је други извршен на 

основу захтијева субјеката. Планирано је 15, а 

извршено 20 контрола испуњености услова за 

обављање послова у области термоенергетике. 

Проценат извршења броја контрола у 

осталим термоенергетским објектима 

планираних Годишњим планом 

100 % 114,3 % 
Планирано је да се изврши 14 контрола у осталим 

термоенергетским објектима, а извршено је 16. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

8.2.1. 

У области термоенергетике извршиће се 15 

контрола испуњености услова за обављање 

послова у области термоенергетике. 

Сектор техничке 

инспекције 
Да  Не 

8.2.2. 

У области термоенергетике извршиће се 25 

контролa код произвођача опреме под 

притиском (производња стабилних посуда под 

притиском, производња боца за пропан-бутан 

гас, аутогасних резервоара и компресорских 

посуда). 

Сектор техничке 

инспекције 
Не 

Инспекцијски прегледи се врше на захтев субјекта. 

У току 2018. године није био планирани број 

захтева од стране произвођача опреме под 

притиском, тако да није ни остварен планиран број 

инспекцијских прегледа. 

Не 

8.2.3. 

У области термоенергетике извршиће се 404 

контроле у експлоатацији опреме под 

притиском (котлова у комуналној и 

индустријској енергетици, стабилних и 

покретних посуда под притиском), укључујући 

редовност и квалитет периодичних прегледа и 

Сектор техничке 

инспекције 
Да  Не 
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испитивања. 

8.2.4. 

У области термоенергетике извршиће се 46 

контрола на продајним мјестима и 

пунионицама пропан-бутан гаса у покретне 

боце. 

Сектор техничке 

инспекције 
Да  Не 

8.2.5. 

У области термоенергетике извршиће се 14 

контрола субјеката који врше одређене послове 

у области термоенергетике. 

Сектор техничке 

инспекције 
Да  Не 

Оперативни циљ 8.3. Обезбиједити легалност у раду, квалитет при извођењу радова на експлоатацији минералних сировина и постизање максималног 

искоришћења лежишта, повећање технолошке дисциплине у провођењу прописа о техничким нормативима и мјерама заштите на раду како би се 

обезбиједио висок ниво сигурности и заштита здравља радника на раду,заштита рудника од утицаја подземних и површинских вода, заштита животне 

средине од утицаја рударских радова, рекултивација деградираног земљишта изазваног извођењем рударских радова у циљу враћања првобитној 

намјени за коришћење 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У области рударства извршена је 231 контрола од чега се 166 или 71,9 % односило се на редовне контроле, а 65 или 28,1 % на 

ванредне контроле. У току 2018. године поднесене су и 3 кривичне пријаве за кривична дела везана за нелегалну 

експлоатацију минералних сировина. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

у области рударства (без 

електроенергетике у рударству) 

планираних Годишњим планом 

100 % 87,4 % 

Надзор у области рударства на подручју 

Републике Српске врше два рударска инспектора. 

У 2018. години један од два инспектора је вршио 

дужност главног техничког инспектора, те је било 

очекивано да се планиране контроле неће моћи 

извршити. 

Проценат извршења броја контрола 

у области електроенергетике у 

рударству планираних Годишњим 

планом 

100 % 51,5 % 

На послове надзора у области електроенергетика 

у рударству распоређен је један инспектор (према 

Правилнику о систематизацији предвиђена су 

два). Један електроенергетски инспектор је добио 

овлаштење да врши надзор и у области 

електроенергетике у рударства, али је, због 

проблема у дистрибутивној мрежи на ниском 

напону на подручју на којем надзор врши тај 

инспектор, одлучено да се  инспектор више 

ангажује у електроенергетици, а да се, 
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привремено, мање ангажује у електронергетици у 

рударству. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

8.3.1. 
У области рударства (без електроенергетике у 

рударству) извршиће се 207 контрола. 

Сектор техничке 

инспекције 
Не 

Извршена је 181 контрола. Разлог неизвршења 

налазимо у томе да је један од два рударска 

инспектора у 2018. години вршио и  дужност 

главног техничког инспектора, те је остварио 

знатно мањи број контрола од планираних. 

Не 

8.3.2. 
У области електроенергетике у рударству 

извршиће се 97 контрола. 

Сектор техничке 

инспекције 
Не 

Извршено је 50 контрола из разлога што је надзор 

у пуном капацитету у области електроенергетика у 

рударству вршио један инспектор (који је вршио и 

надзор у области електроенергетике), док је други, 

иначе електроенергетски инспектор који те 

послове обавља по овлаштењу, приоритетно 

вршио надзор у области електроенергетике на 

подручју Приједора. Подручје Приједора је 

препознато као подручје са изузетно лошом 

дистрибутивном мрежом те је, из тог разлога, у 

2018. години приоритет дат надзору на том 

подручју. 

Не 

Оперативни циљ 8.4. Обезбиједити легалност у раду,квалитет при извођењу радова на испитивању тла и истраживању минералних сировина, јасно 

дефинисање услова залијегања лежишта, правилну процјену резерви и квалитета минералних сировина, заштиту животне средине од утицаја рударско-

геолошких  радова, рекултивацију деградираног земљишта изазваног извођењем рударско истражних радова и друго 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У области геологије извршено је 136 контрола од чега је  130 или 95,6 % редовних контрола, а 6 или 4,4 % ванредних контрола. 

Од укупног броја 40 контрола или 29,4 % од укупног броја извршених контрола су биле контроле извршења решења. Донесено 

је 34 рјешења о отклањању неправилности.  

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области геологије 

100 % 98,6 % 
Надзор у области геологије на подручју Републике 

Српске врши један геолошки инспектор. 

Реализација активности 
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Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

8.4.1. 
У области геологије извршиће се 138 

контрола. 

Сектор техничке 

инспекције 
Не 

Надзор у области геологије на подручју Републике 

Српске врши један геолошки инспектор. У току 

2018. године извршио је 136 контрола. 

Не 

Оперативни циљ 8.5. Елиминисање неквалитетних горива из промета, спречавање злоупотребе коришћења лож уља за погон мотора са унутрашњим 

сагоријевањем, заштита животне средине 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У току 2018. године у области нафте и гаса извршена 931 контрола и том приликом узорковано 2.530 узорака течних нафтних 

горива и то: 584 узорка дизел горива декларисаног као дизел Еуро 4, 815 узорака дизел горива декларисаног као дизел Еуро 5, 

29 узорака  безоловног моторног бензина БМБ 100, 221 узорак  безоловног моторног бензина БМБ 98, 854 узорака  безоловног 

моторног бензина БМБ 95, 18 узорака лож уља средњег (ЛУС) и 9 узорака лож уља екстра лаког (ЛУЕЛ). 

Укупно неусаглашених узорака горива по БАС стандардима у 2018. години било је 39, од чега: 37 неусаглашених узорка дизел 

горива, 1 неусаглашен узорак БМБ 95 и 1 неусаглашен узорак ЛУЕЛ (лож уље екстра лако).   

У односу на 2017. годину,  у којој је било 50 неусаглашених узорка, евидентирано је  смањење броја неусаглашених узорака у 

извјештајној години. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Број контрола квалитета моторних 

горива према прописаном Програму 

утврђивања усклађености квалитета 

течних нафтних горива 

Број узорака у складу са 

Програмом утврђивања 

усклађености квалитета 

течних нафтних горива 

Број узорака у складу са 

Програмом утврђивања 

усклађености квалитета 

течних нафтних горива 

Годишњим планом предвиђено је да се изврши 

861 контрола. План у области нафте и гаса је увек 

оријентациони, јер се број узорака дефинише 

Програмом утврђивања квалитета течних нафтних 

горива  који доноси Министарство индустрије, 

енергетике и  рударства Републике Српске (сада 

Министарство енергетике и рударства). 

Реализовани резултат се може приказати као 

100% у смислу да је број узорака у потпуности 

усклађен са Програмом, али је у овој области  

извршена 931 контрола, што је више о планираног 

броја. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

8.5.1. 
У области нафте и гаса извршиће се 861 

контрола. Узорковање се врши према 

Сектор техничке 

инспекције 
Да  Не 
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Програму утврђивања усклађености квалитета 

течних нафтних горива који доноси 

Министарство индустрије, енергетике 

и  рударства Републике Српске, којим се 

дефинише обим контроле квалитета течних 

нафтних горива. 

Стратешки циљ 9. Обезбиједити изградњу, управљање, заштиту, одржавање и безбједност саобраћајне инфраструктуре у складу са законом, легалност, 

квалитет и безбједност превоза путника и техничку исправност превозних средстава 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Републичка саобраћајна инспекција је у 2018. години извршила 1.360 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 397 

контрола је било са неправилностима, те је предузето 249 управних мјера, од чега су корективне 152 и репресивне 97. Због 

почињених прекршаја издата су укупно 274 прекршајна налога у укупној вриједности од 178.250 КМ и 4 прекршајне пријаве. 

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области саобраћаја 

100 % 71,6 % 

Број контрола планиран је са 16 инспектора за рад 

током читаве године, међутим у радном односу је 

било 14 инспектора од којих су 3 непланирано 

одсуствовала током извјештајне године. У сектору 

саобраћајне инспекције систематизовано је 18 

инспектора, а попуњено је са 78 % извршилаца.  

Оперативни циљ 9.1. Обезбиједити да се превоз лица и ствари у друмском превозу обавља у складу са законом и легалност у раду станица техничких 

прегледа 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Републичка саобраћајна инспекција је континуирано проводила инспекцијски надзор  у области друмског саобраћаја, а у циљу 

сузбијања и отклањања фиктивних техничких прегледа моторних возила, обезбјеђивања примјене Закона о превозу у 

друмском саобраћају и повећања безбједности друмског саобраћаја у Републици Српској. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области друмског превоза 

100 % 68,8 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 68,8 %, понајприје због 

непланираног одсуства 3 инспектора у току 

извјештајне године.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области техничких прегледа 

100 % 76,07 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 76,07 %, понајприје због 

непланираног одсуства 3 инспектора у току 
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извјештајне године.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

9.1.1. 

У области друмског превоза извршиће се 760 

контрола, гдје ће се радити провјера 

испуњавања прописаних услова за обављање 

одређене врсте превоза, за рад аутобуских 

станица, уредног одржавања реда вожње, 

извршавања задатака и послова станичног 

особља и посаде возила, аутобуских станица и 

терминала градског и приградског саобраћаја. 

Сектор 

саобраћајне 

инспекције 

Не 

У области друмског превоза извршене су 523 

контроле, што је за 237 контрола мање од 

планираног.  

Поред наведеног, значајно је напоменути да је 

направљен помак у борби против нелегалног 

превоза у Републици Српској посебно на правцу 

Кнежево - Бања Лука,  Рибник - Бања Лука, 

Мркоњић Град - Бања Лука и Шипово - Бања Лука, 

као и у међународном друмском превозу на 

релацији Београд-Сарајево (ова негативна појава 

сузбијена је на најмању  могућу мјеру) и да је 

санкционисана незаконита дјелатност 

међународног превоза која се врши комби 

возилима у власништву туристичких агенција из 

Београда и Новог Сада (забрана уласка на 

територију БиХ, прекидање започетог путовања и 

поврата празних возила на територију Србије). 

Не 

9.1.2. 

У области техничких прегледа извршиће се 

418 контрола, гдје ће се провјеравати 

регистрација станице техничког прегледа, 

упис у регистар/одобрење Министарства, 

вршење техничког/лиценцног прегледа, 

евиденције и друго. 

Сектор 

саобраћајне 

инспекције 

Не 

У области техничких прегледа извршено је 318 

контрола, што је за 100 контрола мање од 

планираног.  

Од укупног броја извршених контрола 17 % је било 

неуредно, гдје је посебно значајно споменути 

репресије у управном поступку - затварање 

станица техничког прегледа на одређени период, 

које доприносе дисциплиновању контролисаних 

субјеката. Инспектори су у контроли станица 

техничких прегледа испоставили 18 рјешења о 

забрани рада станица техничких прегледа (период 

15 - 90 дана). Евидентно је да се смањује број 

фиктивних техничких прегледа, а да инспектори 

Не 
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настављају репресије у погледу изрицања 

управних и прекршајних мјера.  

Инспекторату још увијек није омогућен директан 

приступ  Информационом систему за праћење 

рада станица техничких прегледа возила, супротно 

чињеници да је то обавеза из усвојене Стратегије 

безбједности саобраћаја Републике Српске. Овим 

је ускраћена могућност самосталног планирања и 

организовања инспекцијских активности, 

базираних на идентификацији  и управљању 

ризицима. 

Оперативни циљ 9.2. Обезбиједити изградњу и реконструкцију, одржавања и заштиту јавних путева у складу са законом 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Инспекцијским надзором у области јавних путева континуирано су провођење мјере у циљу изградње и реконструкције, 

одржавања и заштите јавних путева у складу са законом. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области јавних путева 

100 % 94,4 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 94,4 %, понајприје због 

непланираног одсуства 3 инспектора у току 

извјештајне године.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

9.2.1. 

У области јавних путева извршиће се 342 

инспекцијске контроле, а провјераваће се 

стање јавних путева, примјена техничких и 

других прописа у погледу изградње, 

реконструкције, одржавања и заштите јавних 

путева.  

Сектор 

саобраћајне 

инспекције 

Не 

У области јавних путева извршене су 323 контроле 

или 24 %  од укупног броја извршених контрола, 

што је за 19 контрола мање од планираног.  

Неуредне контроле су се углавном односиле на 

проблематику везану за редовно одржавање пута 

и заштиту пута. 

У 2018. години се појавио проблем неизвршења 

рјешења саобраћајног инспектора усљед 

субјективних проблема управљача пута. Углавном 

се ради о пропустима из редовног одржавања 

Не 
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пута, док је мањи дио из области ванредног 

одржавања пута – посљедице поплава (одрони, 

клизишта...). У четвртом кварталу посматране 

године управљач пута је извршио припреме за 

рјешавање проблема који су везани за клизишта, 

одроне, расвету у тунелу и друге радове за које је 

потребно провести тендерске процедуре. 

Инспекторат је дјеловао са рјешењима и у погледу 

отклањања узрока опасних мјеста и опасних 

одсјека на дијелу пута Карановац-Црна Ријека и у 

Гламочанима у локацији наплатне кућице. 

Оперативни циљ 9.3. Осигурати безбједност и ефикасност обављања превоза са становишта поштовања прописа, стандарда, техничких норматива и 

норми квалитета пруга и пружних постројења, сигнално-сигурносних уређаја и опреме, контактне мреже и подстаница високог напона возова 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Инспекцијским и другим мјерама смањен је ризик од настанка саобраћајних незгода са већим посљедицама по животе људи и 

већим материјалним штетама, односно смањени су ризици настанка судара и исклизнућа возова.  

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области жељезничког саобраћаја 

100 % 62,5 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 62,5 %, понајприје због 

непланираног одсуства 3 инспектора у току 

извјештајне године.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

9.3.1. 

У области жељезничког саобраћаја извршиће 

се 152 контроле, а провјераваће се 

безбједност одвијања жељезничког 

саобраћаја, примјена саобраћајно– 

транспортних и техничких прописа, техничка 

исправности и опремљеност возних 

средстава, опремљеност возова и службених 

мјеста посебним средствима, прибором и 

опремом, примјена прописа из области 

Сектор 

саобраћајне 

инспекције 

Не 

У области жељезничког саобраћаја извршено је 95 

контрола, што је за 57 контрола мање од 

планираног.  

У претходној години у два наврата је вршена 

заједничка инспекцијска  контрола са  

инспекцијама Републике Србије, музејско-

туристичке пруге Вишеград - Добрун - Мокра Гора. 

Послије наложених мјера, сви недостаци су 

отклоњени и пруга је спремна за саобраћај возова. 

Не 
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сигнализације и споразумјевање при вршењу 

саобраћаја, технички преглед нових, 

новонабавних и реконструисаних возних 

средстава, постројења, објеката и уређаја на 

прузи и друго. 

Такође је вршена контрола пруге на дионици Рума 

– Брасина (Зворник). 

Током извјештајног периода смртно страдалих у 

жељезничком саобраћају било је 6, а повређених 

4. 

Оперативни циљ 9.4. Осигурати безбједност пловидбе, пловних објеката и објеката за безбједност пловидбе 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Инспекцијским надзором у области водног саобраћаја континуирано су провођење мјере у циљу безбједности пловидбе, 

пловних објеката и објеката за безбједност пловидбе. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области водног саобраћаја 

100 % 44,7 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 44,7 %, понајприје због 

непланираног одсуства 3 инспектора у току 

извјештајне године.  

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

9.4.1. 

У области водног саобраћаја извршиће се 38 

контрола, а провјераваће се безбједност и 

ефикасност обављања превоза са становишта 

поштовања прописа, стандарда, техничких 

норматива и норми квалитета пловног пута и 

објеката значајних за безбједност пловидбе, 

домаћих цивилних пловних и плутајућих 

објекта. 

Сектор 

саобраћајне 

инспекције 

Не 

У области водног саобраћаја извршено је 17 

контрола, што је за 21 контролу мање од 

планираног.  

Вршене су заједничке инспекцијске контроле са 

инспекцијама Републике Србије на дијелу 

Вишеград – Перућац и на Зворничком језеру. И 

даље је присутан тренд високог нивоа 

безбједности водне пловидбе. Посебна пажња се 

посвећује контроли туристичке односно рафтинг 

пловидбе са аспекта техничких прегледа чамаца, 

испуњености услова управљача чамцем и посјед 

заштитне опреме код корисника пловидбе. 

Не 

Оперативни циљ 9.5. Обезбиједити да се обављање поштанских услуга, организација и функционисање поштанског саобраћаја обављају у складу са 

законом 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Појачан инспекцијски надзор и предузимање одговарајућих мјера у циљу испуњавања прописаних услова у области 

поштанског саобраћаја.  
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Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области поштанског саобраћаја 

100 % 62,3 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 62,3 %, понајприје због 

непланираног одсуства 3 инспектора у току 

извјештајне године. Потребно је нагласити да је и 

поред такве ситуације извршено око 50 контрола 

више него у 2017. години. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

9.5.1. 

У области поштанског саобраћаја извршиће се 

114 контрола, а провјераваће се јавни 

поштански емитери и поштански оператери, 

примјена цјеновника за универзалне и 

резервисане поштанске услуге, контрола 

покривености подручја поштанском мрежом и 

друго. 

Сектор 

саобраћајне 

инспекције 

Не 

У области поштанског саобраћаја извршена је 71 

контрола, што је за 43 контроле мање од 

планираног. Током извјештајног периода 

евидентиран је већи ниво инспекцијских 

активности него претходне године. Наведена 

област надзора је организована ангажовањем 

инспектора друмског саобраћаја, по овлаштењу 

директора, у мјери у којој то потребе посла 

допуштају.  

Не 

Оперативни циљ 9.6. Обезбиједити тренд уредног и безбједног косог и вертикалног транспорта 

 

Допринос остварењу 

оперативног циља 
Успостављен је тренд уредног и безбједног транспорта на скијалиштима Републике Српске. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

осталим областима које се не могу 

разврстати по претходним 

областима или у којима провјере 

потичу из више области  

100 % 17,1 % 

У осталим областима које се не могу разврстати 

по претходним областима или у којима провјере 

потичу из више области план није реализован, на 

шта је највише утицало непланирано одсуство 3 

инспектора у току извјештајне године. 

Реализација активности 
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Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

9.6.1. 

У осталим областима које се не могу 

разврстати по претходним областима или у 

којима провјере потичу из више области 

извршиће се 76 контрола. 

Сектор 

саобраћајне 

инспекције 

Не 

У области косог и вертикалног транспорта у 2018. 

години извршено је 13 контрола. У наведеној 

структури неуредних контрола није било. Број 

извршених контрола је остао на нивоу претходне 

године. Инспекторат је организовао инспекцијске 

активности превоза опасних материја у складу са 

утврђеним прописима. 

Не 

Стратешки 10. Обезбиједити легалност и квалитет просторног и урбанистичког планирања, легалност, квалитет и сигурност грађења, као и сигурност и 

квалитет стратешких и других грађевинских материјала и поштивање еколошких стандарда у циљу заштите и очувања животне средине 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

У унутрашњем инспекцијском надзору од планиране 1.153 контроле, извршено је 1.211 контрола. Анализом података о 

извршеним инспекцијским прегледима видљиво је да план за посматрани извјештајни период остварен са 105 %. Број 

остварених прегледа је у складу са планираним, а нешто је већи прије свега из разлога што је у извјештајном периоду у 

републичку еколошку инспекцију из републичке шумарске инспекције прешао један инспектор. Од укупног броја извршених 

контрола, 322 контроле су биле са неправилностима, те је предузета 291 управна мјера, од чега је корективних 263 и 

репресивних 28. Због почињених прекршаја издато је укупно 46 прекршајних налога у укупној вриједности од 75.600 КМ. 

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области урбанизма и грађења 

100 % 90,1 % 

У области урбанизма и грађења извршено је 597 

контрола, а неправилности су утврђене у 132 

прегледа (22,1%). Управне мјере су предузете у 

114 случајева, а у 96 (84,2%, од укупног броја 

управних мјера) прегледа  наређене мјере 

отклањања неправилности. Репресивне мјере су 

предузете у 18 случајева (15,8% од укупног броја 

управних мјера) и то 9 пута је забрањено је 

обављање дјелатности због неиспуњавања услова 

за рад, прописаних лиценцом за грађење 

објеката, израду техничке и просторно планске 

документације, лиценцом за вршење енергетског 

надзора и лиценцом за ревизију техничке, 

изречено је 2 забране грађења објеката те 1 мјере 

рушења, односно уклањања изграђеног објекта, 1 

мјера забране коришћења изграђеног објекта те 1 
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мјера забране даље израде просторно-планске 

документације (регулациони план). У 12 случајева 

покренут је захтјев за  укидање лиценце по праву 

надзора, након контроле извршења рјешења као 

и један захтјев за оцјену законитости израђене 

просторно-планске документације Уставном суду 

РС. Издато је 19 прекршајних налога у вриједности 

28.200 КМ у областима испуњености услова за 

рад, грађења, израде просторно - планске 

документације као и производње грађевинског 

материјала. Број контрола у коме су утврђене 

неправилности је за 1,4% мањи у односу на исти 

извјештајни период 2017. године. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области заштите животне средине 

100 % 126,4 % 

Број контрола у области заштите животне средине 

планиран је са једним инспектором мање, јер је 

током извјештајне године у републичку еколошку 

инспекцију из републичке шумарске инспекције 

прешао један инспектор.  

Оперативни циљ 10.1. Обезбиједити да се изградња и коришћење објеката врше легално и у складу са законом прописаним стандардима у области 

урбанизма и грађења 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У области урбанизма и грађења 7 урбанистичко-грађевинских инспектора је вршило инспекцијски надзор грађења и квалитета 

уграђених материјала у објекте који се граде, квалитета комплетне изградње, производње грађевинског материјала са 

становишта поштовања прописа, стандарда, техничких норматива, норми квалитета као и са становишта заштите потрошача у 

овој области у 80 фабрика бетона (бетонаре) и 25 асфалтних база, процедуре садржаја, поступка доношења и усвајања 

просторно-планске документације у 64 града/општине, испуњености услова за рад у 1.200 предузећа са лиценцама, 

коришћења и техничког осматрања на 11 високих брана и око 800 мостова и тунела,  изградње у 3 национална парка, 

рехабилитацији - обнови националних споменика културе као и одржавања истих а који су на привременој листи националних 

споменика. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области испуњености услова за рад 

100 % 109 % 

Области испуњености услова за рад је била 

приоритет у раду, као и ранијих година, на основу 

договора са представницима Министарства за 

просторно уређење, грађевинарство и екологију. 
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Неправилности су утврђене у 17,6 % случајева од 

укупног броја контрола у тој области, што је мање 

него у истом извјештајном периоду прошле 

године за 1,5 %, а знатно мање у односу на раније 

извјештајне периоде. Повећање броја уредних 

контрола у области испуњености услова за рад је 

прије свега посљедица континуираног рада 

републичке урбанистичко-грађевинске инспекције 

и Министарства за просторно уређење, 

грађевинарство и екологију у ранијим периодима. 

Мјере забране обављања дјелатности, због 

неиспуњавања услова прописаних лиценцом, 

наређене су у 9 случајева (2,4 % од укупно 

прегледаних лиценци). Након контроле извршења 

рјешења, код субјеката који нису отклониле 

недостатке у остављеним роковима, због којих су 

наређене мјере забране обављања дјелатности 

или отклањања неправилности, покренуто је 12 

захтјева за укидања лиценци по праву надзора. 

Велики, можда и највећи проблем у овој области 

представља немогућност контролисања издатих 

лиценци правним лицима који нису регистровани 

у Републици Српској. То се нарочито односи на 

правна лица из Федерације БиХ, али и из Брчко 

Дистрикта БиХ, као и правних лица из земаља у 

окружењу.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области коришћења изграђених 

објеката 

100 % 68,6 % 

Стање у погледу коришћења изграђених објеката, 

нарочито у погледу посједовања употребне 

дозволе је различито у зависности од врсте 

објекта (углавном се ради о објектима 

изграђеним у ранијем периоду – високе бране, 

мостови, тунели, бензинске пумпе, објекти 

електро инфраструктуре). Што се тиче високих 

брана и бензинских пумпи у извјештајном 
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периоду ситуација се поправила из разлога што 

већина субјеката ради прописано техничко 

осматрање изграђених објеката и прибавила је 

одобрење за употребу. У случајевима коришћења  

и техничког осматрања изграђених грађевина у 

функцији магистралних и регионалних путева 

(мостови и тунели) стање се побољшава, из 

разлога што је корисник тих грађевина отпочео са 

радњама прописаног техничког осматрања истих 

путем којих ће се доказује конструктивна 

отпорност тих грађевина и извођењу евентуалних 

радова на санацији тих објекта, ако је то 

потребно. У ту групу треба додати далеководе, 

радио-релејне станице који су изграђени или 

реконструисани у току или непосредно послије 

ратних дешавања без законом прописане 

документације, који су покренули иницијативу за 

прибављање документације, неопходне за 

коришћење наведених објеката, као и радње на 

прописаном техничком осматрању (над 

одређеним дијелом мостова је већ извршено 

техничко осматрање и одрађени по потреби 

санациони радови)  и одржавању истих. У 

извјештајном периоду је изречена 1 мјера 

забране коришћења изграђених објеката. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области грађења објеката 

100 % 79,3 % 

У области грађења објеката (путни појас, 

рехабилитација националних споменика, санација 

ратом оштећених објеката и градња осталих 

објеката) било је 7,8 % неправилности мање него 

у претходној години. Изречене су 2 забране 

грађења због одступања од пројектне 

документације и издато је 1 рјешење о рушењу 

објекта који се гради.  

Проценат извршења броја контрола 100 % 86 % У области просторно-планске, урбанистичко-
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планираних Годишњим планом у 

области просторно-планске, 

урбанистичко-техничке и друге 

документације 

техничке и друге документације, неправилности 

су утврђене у 28,6 % прегледа и изречене су 2 

мјере забране и обуставе даље израде просторно-

планске документације (регулациони планови).  

Велики проблем у овој области, за рад инспекције 

представља досљедна примјена Закона о 

уређењу простора и грађењу (усвајање 

просторних планова, урбанистичких планова и 

зонинг планова) који су од стране локалних 

заједница требали бити усвојени, а што већина 

градова и општина није урадила (кратак рок, 

финансијска средства и слично). Мишљења смо 

да би се измјеном Закона о уређењу простора и 

грађењу, требало продужити рокове за израду 

горе наведених планова да не би настала блокада 

израде просторно-планске документације (прије 

свега регулационих планова), а самим тим и 

велики проблеми при самој изградњи објеката. 

 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области производње грађевинског 

материјала 

100 % 67 % 

Анализом стања у области производње 

грађевинског материјала видљиво је да се стање 

поправља већ дужи временски период на основу 

дјеловања републичке урбанистичко-грађевинске 

инспекције. Број неуредних контрола је мањи 

него у истом извјештајном периоду за прошлу 

годину (3,0 %) и биле су три забране производње 

бетона и асфалта. Квалитет грађевинских 

производа ће у наредном периоду бити један од 

приоритета рада како републичке, тако и 

градске/општинске урбанистичко-грађевинских 

инспекција, ради побољшања и квалитета укупне 

градње. 

 

Реализација активности 
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Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

10.1.1. 
У области испуњености услова за рад 

извршиће се 357 контрола. 

Сектор 

урбанистичко-

грађевинске и 

еколошке 

инспекције 

Да  Не 

10.1.2. 
У области коришћења изграђених објеката 

извршиће се 35 контрола. 

Сектор 

урбанистичко-

грађевинске и 

еколошке 

инспекције 

Не 

У области коришћења изграђених објеката 

извршене су 24 контроле, што је мање од 

годишњег плана контрола. И ако у процентима 

одступање од плана изгледа велико (31,4 %), само 

је 11 контрола разлике између планираног и 

извршеног броја контрола. У извјештајном периоду 

за ову област која се ради углавном на основу 

представки није извршен планирани број контрола 

због мањег броја запримљених представки.  

Не 

10.1.3. 
У области грађења објеката извршиће се 92 

контроле. 

Сектор 

урбанистичко-

грађевинске и 

еколошке 

инспекције 

Не 

У области грађења објеката извршене су 73 

контроле, што је мање од годишњег плана 

контрола. И ако у процентима одступање од плана 

изгледа велико (20,7 %), само је 19 контрола 

разлике између планираног и извршеног броја 

контрола. У извјештајном периоду је очекиван 

већи број издатих грађевинских дозвола у складу 

са искуствима из претходног периода, што је 

утицало на неизвршење плана у овој области. 

Не 

10.1.4. 

У области просторно- планске, урбанистичко- 

техничке и друге документације извршиће се 

57 контрола. 

Сектор 

урбанистичко-

грађевинске и 

еколошке 

инспекције 

Не 

У области просторно- планске, урбанистичко- 

техничке и друге документације извршено је 49 

контрола. И ако у процентима одступање од плана 

изгледа велико (14 %), само је 8 контрола разлике 

између планираног и извршеног броја контрола. 

На територији Републике Српске усвојено је 49 

докумената просторног уређења, што се одразило 

на извршење плана у овој области. 

Не 

10.1.5. У области производње грађевинског Сектор Не У области производње грађевинског материјала Не 
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материјала извршиће се 115 контрола. урбанистичко-

грађевинске и 

еколошке 

инспекције 

извршено је 77 инспекцијских контрола, што је 

мање од годишњег плана контрола али је 

анализом видљиво да се стање у области 

производње стратешких материјала (бетона и 

асфалта) побољшало, на основу дјеловања 

републичке урбанистичко-грађевинске инспекције 

већ дужи период. Уочено је да је велики број 

субјеката који се бави производњом грађевинских 

материјал (бетон и асфалт) престао са 

производњом, што је утицало на мањи број 

контрола у овој области. 

Оперативни циљ 10.2. Обезбиједити да сви субјекти који су обавезни, посједују еколошку дозволу и придржавају се мјера наложених еколошком 

дозволом, да предузећа која се баве заштитом животне средине и управљањем отпадом испуњавају законом прописане услове за рад 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Републички еколошки инспектори су у извјештајном периоду извршили укупно 614 контрола, а неправилности су утврђене у 

190 контрола (30,9 % од укупног броја извршених контрола), што је за 3,7 % више неуредних контрола него у истом 

извјештајном периоду за 2017. годину. Но глобално гледајући, а анализирајући раније извјештајне периоде  може се ипак 

указати на пораст дисциплине у примјени и поштовању прописа, стандарда и норми, као и цјелокупног уређења стања у овој 

области. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области заштите животне средине 

100 % 126,4 % 

У извјештајном периоду извршено је 125 контрола 

више од планираног, гдје је повећан број 

неуредних контрола довео до повећања броја 

контрола извршења рјешења (171), што је утицало 

на укупан број контрола. Повећање броја 

неуредних контрола у овој области је прије свега 

из разлога што су републички инспектори вршили 

контроле у општинама које нису покривене 

еколошком инспекцијом, као и стручним лицима 

у одјељењима која се баве заштитом животне 

средине, те су самим тим и субјекти контроле 

били мање упућени у важност и провођење мјера 

прописаних законским рјешењима 

Реализација активности 
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Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

10.2.1. 

У области заштите животне средине извршиће 

се 474 контроле, гдје ће се провјеравати 

посједовање и испуњеност услова из еколошке 

дозволе, посједовање и испуњеност услова из 

дозволе за управљање отпадом, испуњеност 

услова за прекогранично кретање отпада и 

друго. 

Сектор 

урбанистичко-

грађевинске и 

еколошке 

инспекције 

Да  Не 

Стратешки циљ 11. Обезбиједити легалност у раду, поштивање права по основу радног односа и безбједне и здраве услове у радној средини 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Поређењем резултата рада са планом за 2018. годину, може се констатовати да су задати радни циљеви остварени, без обзира 

што је број прегледа из области радних односа и запошљавања и заштите на раду остварен у незнатно мањем броју контрола у 

односу на план, а истовремено је знатно већи број контрола у односу на планирани број у области интегрисани инспекцијски 

прегледи.  

Републичка инспекција рада је у 2018. години извршила 5.627 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 1.812 контрола 

је била са неправилностима, те су предузете 1.492 управне мјере, од чега је корективних 1.484 и репресивних 8. Због 

почињених прекршаја издат је укупно 541 прекршајни налога у укупној вриједности од 1.050.150 КМ и 54 прекршајне пријаве. 

У 2018. години инспекција рада је дала свој пуни допринос правилној имплементацији радног законодавства. Иако су 

инспектори рада у контролама донијели велики број рјешења којима су налагали отклањање утврђених неправилности код 

контролисаних субјеката корективним дјеловањем, знатно времена и труда су уложили  у превенцију, кроз разговоре како са 

послодавцима тако и са радницима, а свакодневно су организовали и дежурство ради пријема странака и давања правних 

савјета. Из претходно изнесених података види се да су инспектори рада дјеловали и репресивно према онима који у свом 

раду не поштују законом установљена права радника. 

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области радних односа и заштите 

на раду 

100 % 94,6 % 

Број контрола планиран је са 33 инспектора и за 

рад током читаве године. Током године смањен је 

број инспектора за два извршиоца и два 

инспектора су била одсутна дужи временски 

период због привремене неспособности за рад.  

Оперативни циљ 11.1. Повећање легалности у области запошљавања и радних односа и повећање сигурности и безбједности радних мјеста 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

У области радних односа вршене су контроле остваривања права из радног односа радника, превасходно дужине радног 

времена радника и остваривање плате за проведени рад. Имајући у виду да се евиденције о проведеном радном времену 

радника воде на два начина (један за инспектора, а други за послодавца) врло је тешко утврдити тачно вријеме које радници 

проведу стварно на раду. Они због страха од отказивања уговора о раду не смију сарађивати са инспектором током контроле и 
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углавном стварни рад пријављују тек по престанку рада због отказа. Упоређивањем обрачунских листи са евиденцијама о 

дневној присутности на раду и обрачуна додатака и накнада на плату и стварним стањем утврђеним у контроли доводи до 

промјене начина понашања послодаваца и до смањења ефективног рада радника што најчешће доводи до пријема новог 

радника. 

У области заштите и здравља на раду током 2018. године проведена је  кампања у грађевинском сектору под називом 

„Градимо безбједно – радимо без ризика“ којом приликом су контролисаним послодавцима дијељени пропагандни леци о 

обавезама из области безбиједности, заштите и здравља радника приликом обављања радова на висини. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области радних односа 

100 % 93,3 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 93,3 %, понајприје због смањења 

броја инспектора до којег је дошло током године, 

али треба нагласити да није дошло до смањења 

броја контрола у односу на претходне године.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области заштите на раду 

100 % 78,5 % 

Проценат извршења мањи је од годишњег плана 

и износи 78,5 %, али је повећан број контрола у 

области интегрисаних инспекцијских прегледа 

којима је обухваћена заштита на раду.  

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области интегрисаних 

инспекцијских прегледа 

100 % 121,20 % 

Ове инспекцијске контроле у правилу трају дуже, 

али су свеобухватније и комплетније и 

посматрано са аспекта послодаваца више су 

превентивног и савјетодавног карактера, наравно 

за ситуације и случајеве гдје је то могуће. Ове 

контроле у правилу захтијевају поновни обилазак 

контролисаних субјеката након протека рока за 

отклањање утврђених неправилности. 

Проценат извршења  инспекцијских контрола је 

121,2 %. У области интегрисаних инспекцијских 

прегледа извршено је 220 контрола више од 

планираног, чему је највише допринијело 

повећање броја контрола у грађевинском сектору 

поводом обиљежавања 28. априла - Свјетског 

дана заштите на раду, које су извршене под 
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слоганом „Градимо безбједно – радимо без 

ризика“. У проведеној кампањи инспектори су 

посјетили 483 послодавца који обављају послове у 

грађевинарству, а посебно радове који се одвијају 

на висини. Ова кампања проведена је у склопу 

пројекта ЕУ „Платформа за запошљавање и 

социјална питања – ESAP и Међународне 

организације рада – ILO.  

Смањење броја радника који раде 

без закљученог уговора о раду 

Смањење броја радника који 

раде без закљученог уговора 

о раду за 8 % 

Од укупног броја затечених 

на раду код контролисаних 

послодаваца њих 3 % није 

имало закљученог уговора о 

раду 

Републичка инспекција рада је у контролама 

затекла 14.390 радника,  од чега њих 392 или 3 % 

није имало закључен уговора о раду са 

послодавцем. 

Зацртани циљ је био да се у 2018. години смањи 

број радника који раде без закљученог уговора о 

раду и без пријаве у Јединствени регистар 

пореских обвезника за 8 %. Да ли је овај циљ 

остварен у овом проценту тешко је говорити али 

је евидентно да је смањен број лица на 

евиденцији за запошљавање, да је повећан број 

радника пријављених у јединствени регистар 

пореских обвезника и смањен је проценат 

затечених радника који немају регулисан свој 

статус код послодавца у односу на претходни 

период. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

11.1.1. 

У области радних односа извршиће се 3.485 

инспекцијских прегледа, гдје ће се 

провјеравати закључивање и примјена уговора 

о раду, обрачун и исплате плата и накнаде 

плата, утврђивање права на отпремнину, 

права на годишњи одмор, радног времена и 

друго.   

Сектор 

инспекције рада 
Не 

У области радних односа извршено је 3.250 

инспекцијских контрола, што је мање од годишњег 

плана контрола, а на шта је највише утицао мањи 

број инспектора од планираног. Од укупног броја 

извршених контрола 925 контрола је било 

ванредних, односно контроле су рађене на основу 

захтјева других органа и организација, правних и 

Не 



82 

 

 

физичких лица. Ванредне контроле захтијевају 

већу ангажованост инспектора и самим тим 

смањују могућност ефикаснијег планирања 

редовних контрола с циљем планског уређења 

појединих области инспекцијског надзора. 

Неопходно је нагласити да је област радних односа 

контролисана и приликом контрола у области 

интегрисаних инспекцијских прегледа, а гдје је 

извршено 220 контрола више од планираног. 

11.1.2. 

У области безбједности и заштите на раду 

извршиће се 1.426 инспекцијских прегледа, 

гдје ће се провјеравати организација и 

спровођење мјера заштите на раду, примјена 

превентивних мјера, оспособљеност радника 

за безбједан рад, придржавање и спровођење 

техничких норми заштите на раду и друго. 

Сектор 

инспекције рада 
Не 

У области безбједности и заштите на раду 

извршено је 1.120 контрола, што је мање од 

годишњег плана контрола, а на шта је највише 

утицао мањи број инспектора од планираног. Од 

укупног броја извршених контрола 278 контрола је 

било ванредних, односно контроле су рађене на 

основу захтјева других органа и организација, 

правних и физичких лица. Ванредне контроле 

захтијевају већу ангажованост инспектора и самим 

тим смањују могућност ефикаснијег планирања 

редовних контрола с циљем планског уређења 

појединих области инспекцијског надзора. 

Неопходно је нагласити да је област безбједност и 

заштита на раду контролисана и приликом 

контрола у области интегрисани инспекцијски 

прегледи, а гдје је извршено 220 контрола више од 

планираног. 

Не 

11.1.3. 

У области интегрисаних инспекцијских 

прегледа у којима провјере потичу из више 

области извршиће се 1.037 контрола.  

Сектор 

инспекције рада 
Да 

Остварен је већи број инспекцијских контрола које 

у себи садрже комплетан инспекцијски преглед 

остваривања права радника по основу закљученог 

уговора о раду тако и мјере заштите, безбједности 

и здравља на раду и у правилу трају дуже у односу 

на контроле из напријед наведене области. 

Не 

Стратешки циљ 12. Унапређење заштите здравља и социјалне заштите становништва и заштите потрошача у погледу промета непрехрамбених 

потрошачких производа 
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Допринос остварењу 

стратешког циља 

У спољнотрговинском надзору извршено је 18.880 контрола  предмете опште употребе из увоза. Узето је 750 узорака предмета 

опште употребе за лабораторијско испитивање безбједности за људску употребу (4% од увезених пошиљки). Неисправност је 

доказана код 18 пошиљки (0,1 %), које су враћене добављачу или уништене. За седам  пошиљки предмета опште употребе 

наложено је отклањање недостатака у смислу превођења и допуне декларације што је и извршено.  По основу  надзора у 

спољнотрговинском промету уплаћена је такса у буџет Републике Српске у износу од 941.750 КМ.  

У унутрашњем инспекцијском надзору у 2018. години извршене су 1.932 контроле. Од укупног броја извршених контрола, 707 

контрола је било са неправилностима, те је предузето 638 управних мјера, од чега је корективних 520 и репресивних 117. Због 

почињених прекршаја издата су укупно 163 прекршајна налога у укупној вриједности од 317.950 КМ и 35 прекршајних пријава. 

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршених контрола 

безбједности и усаглашености 

непрехрамбених производа 

приликом увоза по захтјевима 

увозника 

Извршено 100 % контрола по 

свим захтјевима увозника 
100 % 

Сви поднесени захтјеви за преглед пошиљки 

предмета опште употребе на царинским 

испостава које се налазе на територији Републике 

Српске су благовремено прихваћене од стране 

Здравствене инспекције и извршен је прегледи 

истих. 

У спољнотрговинском надзору извршено је 18.880 

контрола  предмете опште употребе из увоза. 

Узето је 750 узорака предмета опште употребе за 

лабораторијско испитивање безбједности за 

људску употребу (4 % од увезених пошиљки). 

Неисправност је доказана код 18 пошиљки (0,1 %), 

које су враћене добављачу или уништене. За 

седам  пошиљки предмета опште употребе 

наложено је отклањање недостатака у смислу 

превођења и допуне декларације што је и 

извршено.  По основу  надзора у 

спољнотрговинском промету уплаћена је такса у 

буџет Републике Српске у износу од 941.750 КМ. 

Проценат извршења броја контрола  

планираних Годишњим планом  у 

погледу безбједности производа и 

усаглашености производа у 

унутрашњем промету са 

дефинисаним захтјевима 

Извршено 100 % задатака 

дефинисаних Годишњим 

планом контрола и  

различитим пројектима 

проактивног надзора 

Проактивни надзор 

реализован 100 %, 

Планирани број контрола у 

области производње и 

унутрашњег промета 

предмета опште употребе 

На основу Споразума са Агенцијом за надзор над 

тржиштем БиХ здравствена инспекција је узела 14 

узорака  различитих предмета опште употребе 

ради испитивања недозвољених материја. Од 14 

испитиваних узорака, лабораторијском  анализом 

је доказано да три узорка дјечјих играчака нису 
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реализован са 53% безбједни за употребу због недозвољеног  

садржаја фталата. Повећан садржај је доказан у 

једном узорку   дјечје лутке „Frozen“ и два узорка 

играчке коњић  „My little horse“. По налогу 

инспектора уништена су 573 комада небезбједних 

играчака.  

О трошку Инспектората испитиване су и друге 

врсте предмета опште употребе.  Узета су  3 

узорка крема и мелема за сунчање ради 

испитивања  парабена и феноксиетанола, 2 узорка 

шлауфа и мишића за пливање на садржај фталата 

и 1 узорак пластичних тањира на укупну 

миграцију. Сви узорци показали су уредне 

резултате. Поводом обиљежавања Међународне 

седмице борбе против тровања оловом узето је 

12 узорака школског прибора, боја за косу и 

стаклених боца ради испитивања садржаја олова. 

Сви узорци су такође показали уредне резултате. 

Почетком хладне сезоне узето је 16 узорака 

средстава за зимско чишћење вјетробранских 

стакала ради испитивања садржаја метанола. 

Само у једном узорку, произведеном у 

Федерацији БиХ је утврђен недозвољени садржај 

метанола те су затечене мање количине враћене у 

ФБиХ, гдје се могу прометовати (ФБиХ нема 

пропис који ограничава садржај метанола у овим 

производима). 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области здравствене заштите 

100 % 109 % 

У области здравствене заштите остварен је већи 

број контрола од планираног. 

Фармацеутски инспектори су у апотекама узели 20 

узорака галенских препарата ради лабораторијске 

провјере безбједности за људску употребу. Узето 

је 7 узорака сирупа за кашаљ, 4 узорка вагиналета, 

3 узорка крема за бебе, 2 узорка Aqua destillata, 2 
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узорка Acidi borici i 2 узорка Hydrogena. 

Испитивање је извршио Институт за јавно 

здравство Републике Српске, а обухватало је 

провјеру концентрације, микробиолошке 

исправности, садржаја тешких метала и pH 

вриједности. Сви испитивани узорци су показали 

уредне резултате. 

Два фармацеутска инспектора су на захтјев 

Дирекције за координацију полицијских тијела 

при Министарству безбједности БиХ, учествовала 

у међународној акцији борбe против илегалне 

продаје лијекова и медицинских средстава, коју је 

организовао Интерпол, под кодним називом 

„PANGEA XI.“ У оквиру ове акције организатор је 

обавијештен да је инспекција преузела мање 

количине лијека камагра и виагра, које је 

гранична полиција одузела од физичког лица. Ови 

лијекови чувају се под кључем, а по истеку рока 

употребе биће предати правном лицу 

овлашћеном за управљање опасним отпадом. 

Велики проблем у овој области представља  

чињеница да одређене приватне лабораторије 

узорке биолошког материјала шаљу у Београд на 

испитивање. Закон о здравственој заштити 

забрањује дјелатност микробиологије и 

цитогенетике у приватним здравственим 

установама, али дозвољава узимање узорака. 

Због тога инспекција нема законског основа да 

спријечи такву појаву иако постоји могућност да 

се транспорт узорака обавља под врло сумњивим 

околностима. Додатни проблем у вези овог 

питања је недостатак прописа који регулише 

услове и начин транспорта узорака преко границе. 

Такође проблем представља чињеница да једна 
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лабораторија није регистрована као здравствена 

установа већ је регистрована  у оквиру 

привредног друштва. То јесте у складу са 

одредбом члана 43. став 4. Закона о здравственој 

заштити али представља проблем у раду 

инспекције, јер се све обавезе из закона  односе 

на здравствене установе а не и на привредна 

друштва. 

Оперативни циљ 12.1. Спречавање увоза небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Инспекцијским прегледом сваке пошиљке из увоза и лабораторијским испитивањем 750 узорака, утврђена је неисправност 

код 18 пошиљки, које су враћене добављачу или уништене. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршених контрола 

квалитета  и исправности предмета 

опште употребе приликом увоза по 

захтјевима увозника 

Преглед 100 % пошиљки 

приликом увоза и узорковање 

у складу са процјеном ризика 

100 % 

Континуираним инспекцијским прегледима свих 

пошиљки предмета опште употребе из увоза и 

узорковањем на основу процјене ризика, 

утврђена је неисправност код 18 пошиљки, које су 

враћене добављачу или су уништене. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

12.1.1. 

Спречавање увоза неисправних пошиљки 

предмета опште употребе, прегледом и 

лабораторијским испитивањем узорака. 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Да  Не 

12.1.2. 

Узорковање одређених група предмета опште 

употребе и циљано испитивање параметара 

који носе велики ризик по здравље потрошача, 

уз настојање да се проценат узоркованих роба 

усагласи са  Федералном управом за 

инспекцијске послове, како би се на исти 

начин поступало на свим царинским 

испоставама и према свим увозницима. 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Не 

Републичка здравствена инспекција је радила 

узорковање одређених група предмета опште 

употребе и циљано испитивање параметара који 

носе велики ризик по здравље потрошача, али није 

успјела да у потпуности усагласи проценат 

узорковања појединих врста робе са Федералном 

управом за инспекцијске послове.  

Не 

12.1.3. 
Спречавање увоза забрањених, 

нерегистрованих и необиљежених хемикалија 

Сектор 

здравствене 
Да  Не 
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и биоцида. инспекције 

12.1.4. 

Обавјештавање надлежне инспекције у ФБиХ и 

Дистрикту Брчко у случајевима када је 

неисправна пошиљка ускладиштена на 

њиховом подручју. 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Да  Не 

Оперативни циљ 12.2. Спречавање унутрашњег промета небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Континуиран инспекцијски надзор и предузимање одговарајућих мјера у циљу испуњавања прописаних услова безбједности 

различитих предмета опште употребе.  

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

квалитета и исправности 

небезбједних и неусаглашених 

непрехрамбених производа у 

унутрашњем промету планираних 

Годишњим планом 

Извршено 100 % задатака 

дефинисаних Годишњим 

планом контрола и 

различитим пројектима 

проактивног надзора 

Проактивни надзор 

реализован 100 %, 

планирани број контрола у 

области производње и 

унутрашњег промета 

предмета опште употребе 

реализован са 53% 

У области производње и промета предмета опште 

употребе извршена је 121 контрола. У контролама 

инспектори су утврдили разне неправилности и 

предузели 30  управних мјера, и то у 16 

корективних и 14 репресивних. Због дужег 

одсуства два инспектора, планирани број 

контрола у области производње и промета 

предмета опште употребе није у потпуности 

реализован. 

 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

12.2.1. 

У области производње и промета предмета 

опште употребе извршиће се 227 контрола, 

гдје ће се радити на спречавању производње и 

промета небезбједних предмета опште 

употребе; на стављању ван промета односно 

уништавању предмета опште употребе који 

нису безбједни за људско здравље, или који 

нису усаглашени са важећим прописима; на 

налагању потребних мјера за испуњеност свих 

прописаних услова у погледу простора, опреме 

и запослених радника за производњу 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Не 

У области производње и промета предмета опште 

употребе извршена је 121 контрола, што је мање 

од годишњег плана контрола. Планирани број 

контрола није у потпуности остварен због дужег 

боловања два инспектора. 

Не 
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предмета опште употребе, за правилно 

декларисање и обезбјеђење сљедивости 

предмета опште употребе; на налагању 

одговарајућег декларисања и вјеродостојног 

превођења декларације страног произвођача 

предмета опште употребе; на спречавању 

промета на мало средстава која не смију бити 

у малопродаји због садржаја опасних 

хемикалија; на појачаном надзор над 

редовним испитивањем предмета опште 

употребе у производњи; на хитном повлачењу 

са тржишта предмета опште употребе на 

основу лабораторијских налаза или званичних 

обавјештења са RAPEX-a, на забрањивању 

пушења на недозвољеним мјестима, у складу 

са надлежностима здравствене инспекције; на 

спречавању свих облика рекламирања дувана 

и дуванских производа. 

12.2.2. 

Узорковање предмета опште употребе ради 

лабораторијског испитивања у складу са 

посебним планом (10 узорака играчака на 

садржај фталата и 4 узорка бочица за храњење 

беба). 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Да  Не 

12.2.3. 

У оквиру обиљежавања седмице превенције 

тровања оловом, извршиће се испитивање 

одређеног броја узорака предмета опште 

употребе на садржај олова. 

 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Да  Не 

Оперативни циљ 12.3. Обезбјеђење здравствене заштите у складу са важећим прописима 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Здравствена инспекција је континуираним инспекцијским надзором проводила мјере у циљу обезбјеђења здравствене 

заштите у складу са важећим прописима. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 100 % 94,9 % Проценат извршених инспекцијских контрола 
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планираних Годишњим планом у 

области  производње и промета 

лијекова и медицинских средстава 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 94,9 % понајприје због преласка 

једног фармацеутског инспектора на друго радно 

мјесто. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области здравствене и 

противепидемијске заштите 

100 % 126,2 % 

У области здравствене и противепидемијске 

заштите извршено је 645 контрола, односно план 

је остварен са 126,2 %. У контролама инспектори 

су утврдили разне неправилности и предузели 204  

управне мјере, и то 184 корективне и 20 

репресивних.   

У  приватним здравственим установама је 

примијећено да се у протокол не уписују 

пацијенти које прегледају доктори ангажовани из 

јавних установа без сагласности директора тих 

установа. Та појава је значајна како са аспекта 

праћења здравственог стања становништва тако и 

у смислу плаћања пореза, али је тешко доказива 

јер се дешава у одсуству инспектора. 

Инспекција је у овом периоду на подручју 

Херцеговине запечатила двије стоматолошке 

амбуланте које нису имале рјешење 

Министарства здравља и социјалне заштите. 

Једна амбуланта је накнадно прибавила рјешење, 

а друга је престала са радом. У стоматолошким 

амбулантама је примијећено да се у протокол не 

уписују сви пацијенти. 

Због повећаног оболијевања од морбила 

инспекција је појачала контроле вакцинације  

дјеце вакцинама из програма систематске 

имунизације. Родитељи који су одбили да 

вакцинишу своју дјецу су позивани, а против 

родитеља који су без разлога и даље одбијали 

вакцинацију, подношени су захтјеви за покретање 

прекршајног поступка пред надлежним судовима. 
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У току године поднесено је 35 захтјева. Основни 

разлог остварења већег броја контрола од 

планираног је чињеница да је урађен већи број 

контрола које временски краће трају (контроле 

извршења рјешења, контроле родитеља због 

невакцинисања дјеце). 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области хемикалија и биоцида 

100 % 94,2 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 94,2 % понајприје због дужег 

одсуства инспектора који  између осталог ради и у 

овој области. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области заштите од нејонизујућег 

зрачења 

100 % 118,2 % 

У области заштите од нејонизујућег зрачења 

извршено је 156 контрола, односно план је 

остварен са 118,2 %. У контролама инспектори су 

утврдили разне неправилности и предузели 51  

управну мјеру, и то 49 корективних и 2 

репресивне.  Крајем године утврђено је да једна 

базна станица мобилне телефоније емитује 

нејонизујуће зрачење које је  неколико пута изнад 

дозвољених граница. Базна станица је запечаћена 

од стране инспектора и још увијек је под печатом 

односно ван функције. Разлог остварења већег 

броја контрола од планираног лежи у чињеници 

да је су субјекти у доста случајева доставили 

доказе о извршењу рјешења, што се у извјештају 

евидентира као инспекцијска контрола, а она 

објективно траје врло кратко. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области социјалне заштите 

100 % 99,1 % 

У области социјалне заштите извршено је 112 

контрола, односно план је остварен са 99,1 %. У 

контролама инспектори су утврдили разне 

неправилности и предузели 39  управних мјера, и 

то 34 корективне и 5 репресивних.   

 

Реализација активности 
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Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

12.3.1. 

У области  производње и промета лијекова и 

медицинских средстава извршиће се 624 

инспекцијске контроле, гдје ће се радити на 

спречавању промета фалсификованих, 

нерегистрованих, неквалитетних, 

непровјерених, и неправилно обиљежених 

лијекова и медицинских средстава; спречавању 

промета недозвољених производа и пружање 

недозвољених услуга у апотекама и 

специјализованим продавницама; спречавању 

промета љековитих производа под видом 

додатака исхрани или козметичких производа; 

успостављање сталног присуства стручног кадра 

у апотекама и придржавања радног времена 

апотеке; спречавању издавања лијекова без 

одговарајућег љекарског рецепта; 

успостављању и одржавање редовног 

лабораторијског испитивања галенских 

производа; успостављању транспорта и чувања 

лијекова у одговарајућем температурном 

режиму; обезбјеђивању да лица која 

пружањем додатних услуга у апотекама долазе 

у контакт са крвљу обаве вакцинацију против 

хепатитиса Б  и  успостављање одговарајућег 

управљања инфективним отпадом у апотекама; 

обезбјеђивању правовременог  извјештавања о 

промету и потрошњи лијекова, организационој 

структури и кадровима у апотекама; 

обавјештавању надлежних органа о свакој 

појави продаје лијекова путем интернета; 

обезбјеђивању да се свако утврђено нежељено 

дејство лијека пријави Агенцији за лијекове и 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Не 

У области производње и промета лијекова и 

медицинских средстава извршене су 592 контроле, 

гдје су инспектори у 202 контроле утврдили разне 

неправилности и предузели 197 управних мјера, и 

то 146 превентивних и 51 корективну мјеру. У овој 

области су извршене 32 контрола мање од 

планираног, због преласка једног фармацеутског 

инспектора на друго радно мјесто. 

 

Не 
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медицинска средства; обезбјеђивању  редовног 

обављања санитарних прегледа запослених у 

апотекама; обезбјеђивању  да све апотеке 

поднесу захтјев за  сертификацију. 

12.3.2. 

У области здравствене и противепидемијске 

заштите извршиће се 608 контрола, гдје ће се 

радити на спречавању обављања дјелатности 

коју није одобрило Министарство здравља и 

социјалне заштите; на налагању формирања 

Тима за интрахоспиталне инфекције у 

болницама и израде Програма мјера за 

интрахоспиталне инфекције у свим 

здравственим установама, осим у апотекама; 

на налагању контроле маркера и вакцинације 

против хепатитиса Б, код свих лица која 

подлијежу тој обавези; на налагању 

спровођења ДДД мјера у здравственим  

установама и њиховој ближој околини; на 

налагању пријављивања заразних и незаразних 

болести, које подлијежу обавезном 

пријављивању, посебно из приватних 

здравствених установа; на спречавању 

ангажовања здравствених радника и сарадника 

без сагласности матичне установе; на налагању 

израде акта о унутрашњем надзору и праћењу 

побољшања квалитета услуга; на налагању 

формирања Етичког одбора у болницама, 

домовима здравља и заводима; на налагању 

спровођења процеса сертификације 

здравствених установа; на налагању  вођења 

медицинске документације и евиденција и 

достављања извјештаја у складу са законом; на 

спречавању прописивања лијекова на 

неодговарајућим обрасцима; на предузимању 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Да  Не 
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прописаних мјера у случајевима ускраћивања 

права пацијената; на налагању санитарних 

прегледа радника на мјестима високог ризика; 

на налагању обезбјеђивања резерви лијекова, 

дезинфекционих и других средстава; на 

забрањивању рекламирања здравствене 

дјелатности супротно Закону и важећем  

правилнику; на налагању израде плана 

управљања медицинским отпадом и 

адекватног збрињавања отпада у свим 

здравственим установама; на забрањивању 

пушења дуванских производа на 

недозвољеним мјестима. 

12.3.3. 

У области хемикалија и биоцида извршиће се 

189 контрола, гдје ће се радити на спречавању 

производње и промета недозвољених 

хемикалија/биоцида; спречавању непрописног 

паковања и обиљежавања  

хемикалија/биоцида, контролом усклађености 

БТЛ-а и етикете; на појачаним контролама 

вођења евиденција и достављања извјештаја о 

хемикалијама; на појачаним контролама 

набавке и коришћења  средстава за 

деконтаминацију и личне заштитне опреме; на 

појачаним контролама истицања потребних 

упозорења, писаних процедура и упутстава за 

потенцијалне инциденте; на контролама 

обављања редовне едукације запослених 

радника; на контролама посједовања важећег 

увјерења за савјетника за хемикалије и доказа 

о спровођењу континуиране едукације за 

савјетнике за хемикалије. 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Не 

У области хемикалија и биоцида извршено је 178 

контрола, гдје су инспектори у 71 контроли 

утврдили разне неправилности и предузели 69 

управних мјера, и то 49 превентивних и 20 

корективних мјера. У овој области је извршено 11 

контрола мање од планираног, због дужег одсуства 

инспектора који  између осталог ради и у овој 

области. 

Не 

12.3.4. 
У области заштите од нејонизујућег зрачења 

извршиће се 132 контроле, гдје ће се радити на 

Сектор 

здравствене 
Да  Не 
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спречавању пуштања у употребу извора 

нејонизујућег зрачења прије прибављања 

одобрења за употребу; на појачаном надзору 

над обављањем првих и периодичних прегледа 

свих извора зрачења, путем овлашћених, 

лиценцираних лица; на налагању свођења 

зрачења у дозвољене границе и забрана рада 

извора ако се зрачење не може свести у оквире 

дозвољеног. 

инспекције 

12.3.5. 

У области социјалне дјечје и породичне 

заштите извршиће се 113 контрола, гдје ће се 

радити на налагању прибављања рјешења о 

испуњености прописаних услова за обављање 

дјелатности; на забрањивању обављања 

дјелатности ако је утврђено да није могуће 

испунити прописане услове; на налагању 

уредног вођења прописаних евиденција и 

достављања извјештаја. 

Сектор 

здравствене 

инспекције 

Не 

У области социјалне заштите извршено је 112 

контрола. Само је 1 контрола разлике између 

планираног и извршеног броја контрола. 

Не 

Стратешки циљ 13. Обезбиједити да се послови у области образовања, културе и спорта у Републици Српској изводе у складу са законом дефинисаним 

стандардима 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Републичка просвјетна инспекција је у 2018. години извршила 1.354 контроле. Од укупног броја извршених контрола, 425 

контрола је била са неправилностима, те је предузето 417 управних мјера (отклањање неправилности). Због почињених 

прекршаја издато је укупно 36 прекршајних налога у укупној вриједности од 48.200 КМ. 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани годишњи резултат Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

у васпитно-образовним установама 

планираних Годишњим планом 

100 % 111 % 

У наведеним областима извршено је  1.299 

контрола, од чега је 629 ванредних контрола 

вршених на иницијативу установа и појединаца, 

што је довело до извршења већег броја контрола 

од планираних. 

Проценат извршења броја контрола 

у области културе и спорта  

планираних Годишњим планом 

100 % 93 % 

У наведеним областима извршене су 55 контроле, 

што је за 4 контроле мање од планираног. Током 

извјештајног периода поред редовних 

инспекцијских прегледа вршен је ванредни 

инспекцијски надзор на иницијативу установа и 
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појединаца, што је довело до одступања од броја 

планираних и извршених контрола по областима 

надзора. 

Оперативни циљ 13.1. Досљедном примјеном закона из области васпитања и образовања обезбиједити стицање квалитетних знања и повећање 

образовног нивоа становништва 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Током извјештајног периода вршене су редовне контроле васпитно образовних установа у провођењу наставног плана и 

програма. Поред обављања послова редовног инспекцијског надзора, вршен је и ванредни инспекцијски надзор на 

иницијативу установа и појединаца. У 2018. години просвјетна инспекција је запримала и захтјеве за извршење контроле, на 

основу којих је из области васпитања и образовања извршено 629 ванредних инспекцијских контрола. 

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области предшколског васпитања и 

образовања 

100 % 139 % 

У области предшколског васпитања и образовања 

извршено је 168 контрола, што је за 47 контрола 

више од планираног. Од укупног броја извршених 

контрола 54 су биле ванредне на основу захтјева 

других органа и организација, правних и физичких 

лица, што је довело до извршења већег броја 

контрола од планираног. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области основног образовања и 

васпитања 

100 % 126 % 

У области основног образовања и васпитања 

извршено је 638 контрола, што је за 131 контролу 

више од планираног. Од укупног броја извршених 

контрола 283 контроле су биле ванредне на 

основу захтјева других органа и организација, 

правних и физичких лица, што је довело до 

извршења већег броја контрола од планираног. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области средњег образовања и 

васпитања 

100 % 102 % 

У области средњег образовања и васпитања 

извршена је 351 контрола, што је за 6 контрола 

више од планираног. Током извјештајног периода 

контроле су рађене и на основу захтјева других 

органа и организација, правних и физичких лица, 

што је довело до извршења већег броја контрола 

од планираног. 

 

Проценат извршења броја контрола 100 % 81 % У области високог образовања извршена је 121 
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планираних Годишњим планом у 

области високог образовања 

контрола, што је за 28 контрола мање од 

планираног. План у овој области није испуњен у 

потпуности због већег броја  представки у другим 

областима. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области ученичког стандарда 

100% 250% 

У области ученичког стандарда извршено је 15 

контрола, што је за 9 контрола више од 

планираног. Због малог броја планираних 

контрола одступање у процентима у овој области 

изгледа велико. Од укупног броја извршених 

контрола 12 је ванредних , што представља и 

основни разлог великог одступања између 

планираних и извршених контрола. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области студентског стандарда 

100 % 75 % 

У области студентског стандарда извршено је 6 

контрола, што је за 2 контроле мање од 

планираног. 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

области образовање одраслих  

100% 0 % 

У извјештајном периоду просвјетна инспекција 

није имала захтјева за вршење надзора у области  

образовања одраслих. 

Проценат извршења броја контрола  

провјере издавања и стицања 

диплома планираних Годишњим 

планом 

100% 100% 
Извршене све контроле по захтјеву за провјеру 

диплома. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

13.1.1. 

У области предшколског васпитања и 

образовања извршиће се 121 контрола, гдје ће 

се провјеравати да ли је пријем радника 

извршен у складу са Законом о предшколском 

васпитању и образовању, да ли је број дјеце у 

васпитним групама усклађен са прописаним 

стандардима и нормативима, да ли установа 

има обезбијеђен довољан број васпитача, да ли 

радници ангажовани на пословима васпитача 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

      Да  Не 
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имају љекарско увјерење о психичкој и 

физичкој способности за рад са дјецом и друго. 

13.1.2. 

У области основног образовања и васпитања 

извршиће се 507 контрола, гдје ће се 

провјеравати да ли се документација и 

евиденције воде у складу са Правилником о 

садржају и начину вођења документације и 

евиденције и обрасцима јавних исправа у 

основној школи, да ли су радници извршили 

љекарски систематски преглед, да ли је 

поступак утврђивања васпитно- дисциплинске 

одговорности ученика у складу са законским и 

подзаконским прописима, да ли су стручни 

активи извршили подјелу наставних часова и 

предмета на наставнике, да ли су конкурси за 

попуну упражњених радних мјеста расписани у 

складу са законским прописима, да ли је 

Школски одбор разматрао општи успјех 

ученика на крају првог полугодишта, да ли је 

избор туристичке  агенције за извођење 

екскурзије извршен у складу са Правилником о 

извођењу излета, екскурзија и школе у 

природи, да ли је испоштовано уписно подручје 

приликом уписа ученика у први разред основне 

школе, да ли су конкурси за попуну 

упражњених радних мјеста расписани у складу 

са Законом и друго. 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

Да  Не 

13.1.3. 

У области средњег образовања и васпитања 

извршиће се 345 контрола, гдје ће се 

провјеравати да ли се документација и 

евиденције воде у складу са Правилником, да 

ли су стручним сарадницима издата Рјешења о 

40-часовној радној седмици, да ли су 

наставницима додијељени часови преко норме, 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

Да  Не 
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да ли су конкурсне процедуре спроведене у 

складу са Законом и Правилником, да ли је 

поступак избора чланова школског одбора 

спроведен у складу са Правилником и друго. 

13.1.4. 

У области високог образовања извршиће се 149 

контрола, гдје ће се провјеравати да ли је 

покренута иницијатива за избор декана, да ли 

је именовање продекана извршено у складу са 

Статутом Универзитета, да ли је избор 

академског особља извршен у складу са 

условима јавног конкурса, да ли је процедура 

избора чланова Управног одбора спроведена у 

складу са Правилником о поступку избора 

чланова Управног одбора Универзитета, да ли 

је конкурсна процедура за избор у ужу научну 

област проведена у складу са Законом, да ли је 

бодовање кандидата за избор у звање 

асистента извршено у складу са одредбама 

Правилника и друго. 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

Не 

Просвјетна инспекција је извршила 121 контролу 

на јавним и приватним високошколским 

установама, од чега 25 редовних и 96 ванредних. 

Примјетно је да је у овој области било пуно 

ванредних контрола, које захтијевају већу 

ангажованост инспектора и самим тим смањују 

могућност ефикаснијег планирања редовних 

контрола, што је довело до неиспуњења плана у 

овој области. 

Не 

13.1.5. 
У области ученичког стандарда извршиће се 6 

контрола. 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

Да  Не 

13.1.6. 
У области студентског стандарда извршиће се 8 

контрола. 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

     Не 

У области студентског стандарда планирано је 8 

контрола, а извршено је 6. План није испуњен у 

потпуности због ангажовања инспектора у другим 

областима. 

Не 

13.1.7. 
У области образовање одраслих извршиће се 

21 контрола. 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

Не 

У извјештајном периоду просвјетна инспекција 

није имала захтјева за вршење надзора у области 

образовања одраслих.  

Не 

Оперативни циљ 13.2. Досљедном примјеном закона из области културе и спорта обезбиједити стварање услова за несметан рад, развијање и 

подизање нивоа институција културе, унапређење рада спортских организација и спортске инфраструктуре 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Републичка просвјетна инспекција је током извјештајног периода проводила редовне контрола у свим областима културе и 

спорта. Такође, у претходном периоду информисано је и Министарство за породицу, омладину и спорт о утврђеном 

чињеничном стању у области спорта, као и о потреби измјене Закона о спорту и доношења подзаконских аката. 
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Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом у 

установама културе 

100 % 95 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 95 %, понајприје због ангажовања 

инспектора у другим областима. 

Проценат извршења броја контрола  

спортских организација планираних 

Годишњим планом 

100 % 89 % 

Проценат извршених инспекцијских контрола 

мањи је од годишњег плана, гдје је план извршен 

у проценту од 89 %, понајприје због ангажовања 

инспектора у другим областима. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

13.2.1. 

У установама културе извршиће се 40 контрола, 

гдје ће се провјеравати обављања архивске, 

библиотечке, издавачке, музичке, позоришне и 

музејске дјелатности. 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

Не 

Просвјетна инспекција је у извјештајном периоду 

извршила 39 контрола у области културе при чему 

је уочено 18 неправилности. Од укупног броја 

извршених  контрола 18 је било неуредно, те је 

рјешењима наложено отклањање неправилности. 

За утврђене неправилности издата су 2 прекршајна 

налога (по један за правно и одговорно лице).  

Само је 1 контрола разлике између планираног и 

извршеног броја контрола. 

Не 

13.2.2. У области спорта ће се извршити 18 контрола. 

Сектор 

просвјетне 

инспекције 

Не 

У области спорта извршено је укупно 16 

контрола,од тога 4 су биле неуредне. У овој 

области надзора просвјетни инспектори су 

најчешће дјеловали превентивно, јер  нису могли 

предузимати мјере, због недостатка прописа. 

И ако у процентима одступање од плана изгледа 

велико (11 %), само су 2 контроле разлике између 

планираног и извршеног броја контрола. 

Не 

Стратешки циљ 14. Обезбиједити заштиту живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине планирањем и спровођењем превентивних 

мера заштите од пожара 

Допринос остварењу 

стратешког циља 

Републичка противпожарна инспекција је у 2018. години извршила 1.120 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 382 

контроле су биле са неправилностима, те је предузето 99 управних мјера, од чега је корективних 350 и репресивних 4. Због 
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почињених прекршаја издата су укупно 24 прекршајна налога у укупној вриједности од 28.605 КМ. 

Мјере учинка за крајње резултате  Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

планираних Годишњим планом 

у области заштите од пожара 

100 % 105,5 % 

Како је већ наведено, извршено је 1.120 контрола, 

што чини постотак извршења  од 105,5 %, и 

генерално остварен је укупан броја контрола 

планираних у 2018. години, али су остварене 

разлике планираних и извршених контрола по 

областима надзора у складу са приоритетима.  

Оперативни циљ 14.1. Осигурати организовање и спровођење мјера заштите од пожара у складу са законом и техничким нормативима и стандардима 

Допринос остварењу 

оперативног циља 

Републичка инспекција за заштиту од пожара је континуираним инспекцијским надзором проводила мјере у свим 

дјелатностима, објектима и другим мјестима којa су ризичнa са становишта могућности избијања пожара.  

Мјере учинка за излазне (директне) 

резултате 
Очекивани годишњи резултат  Реализовани резултат Образложење 

Проценат извршења броја контрола 

заштите од пожара у области 

шумарства и пољопривреде 

планираних Годишњим планом 

100 % 193,8 % 

Проценат извршења плана у области шумарства и 

пољопривреде је веће од планираног и износи 

193,8 %. И ако у процентима одступање од плана 

изгледа велико (93,8 %), само је 30 контроле 

разлике између планираног и извршеног броја 

контрола, првенствено због ванредних активности 

по посебним акцијама које су довеле до промјене 

броја контрола по областима надзора. 

Проценат извршења броја контрола 

заштите од пожара у области 

колективног становања планираних 

Годишњим планом 

100 % 77,8 % 

Проценат извршења плана у области колективног 

становања је мањи од планираног и износи 77,8 

%, првенствено због ванредних активности по 

посебним акцијама које су довеле до промјене 

броја контрола по областима надзора.  

Инспекцијском надзору у области колективног 

становања доприносе и Ватрогасне јединице које 

сходно Закону о заштити од пожара врше 

повјерене стручне послове надзора, те потом 

сачињавају записнике и исте достављају 

инспекцији за заштиту од пожара, а у циљу 

предузимања активности надзора и доношења 

управних мјера за власнике и кориснике који не 
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изврше констатоване неправилности. Такође, 

потребно је навести да се објекти и субјекти 

колективног становања контролишу и у складу са 

Законом о одржавању зграда од стране 

надлежних градских/општинских инспекција. 

Проценат извршења броја контрола 

заштите од пожара у области 

привредне и ванпривредне 

дјелатности планираних Годишњим 

планом 

100 % 111,11 % 

Проценат извршења плана у области привредне и 

ванпривредне дјелатности је већи од планираног 

и износи 111,11 %,. Ова област је и по броју 

субјеката, објеката и листа провјера највећа. 

Реализација активности 

Редни 

број 
Назив активности Носилац  

Статус  

ДА / НЕ  
За неизвршено указати на разлоге 

Влада 

утврдила 

14.1.1. 

У области овлаштења за обављање дјелатности 

извршиће се 66 контрола, гдје ће се 

провјеравати обављање дјелатности из области 

заштите од пожара, предузећа регистрованих 

на основу овлаштења МУП-а. 

Сектор 

противпожарне 

инспекције 

Не 

У области овлаштења за обављање дјелатности 

извршено је 20 контрола, што је за 46 контрола 

мање од планираног. Поред тога што је остварен 

укупног броја контрола планираних у 2018. години, 

остварене су разлике планираних и извршених 

контрола по областима надзора у складу са 

ванредним активностима око акција прегледа 

бензинских станица и нелегалног пуњења гаса за 

домаћинство, прегледа овлаштених пунионица 

пропан бутан гаса, јавних објеката, заједничких 

контрола са другим инспекцијама, ванредних 

контрола по пријавама и притужбама грађана и 

прослијеђених предмета локалних заједница на 

надлежно поступање, искључиво проблема око 

одржавања стамбених зграда.  

Не 

14.1.2. 

У области  објеката колективног становања и 

јавних објеката извршиће се 63 контроле, гдје 

ће се провјеравати објекти принудних 

смјештаја, трошне и девастиране стамбене 

бараке, спратни стамбени објекти сa 

подземним гаражама, образовне установе, 

Сектор 

противпожарне 

инспекције 

Не 

У области објеката колективног становања и јавних 

објеката извршено је 49 контрола, што је за 14 

контрола мање од планираног. Поред тога што је 

остварен мањи број од укупног броја контрола 

планираних у 2018. години, остварене су разлике 

планираних и извршених контрола по областима 

Не 
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студентски и ђачки домови, вртићи, 

здравствени објекти, геријатријски и старачки 

домови, казнено поправни домови и друго.  

надзора у складу са ванредним активностима око 

акција прегледа бензинских станица и нелегалног 

пуњења гаса за домаћинство, прегледа овлаштених 

пунионица пропан бутан гаса, јавних објеката, 

заједничких контрола са другим инспекцијама, 

ванредних контрола по пријавама и притужбама 

грађана и прослијеђених предмета локалних 

заједница на надлежно поступање, искључиво 

проблема око одржавања стамбених зграда.  

14.1.3. 

У области привредних и ванпривредних 

дјелатности извршиће се 890 контрола, гдје ће 

се провјеравати извршити у пунионицама 

пропан бутан raca, индустријским и 

производно- складишним објектима, пословно 

трговачким центрима, објектима у здравству, 

школству и култури, јавним објектима, 

административним објектима, производњи, 

промету и кориштењу запаљивих течности и 

гасова и код превоза опасних материја. 

Сектор 

противпожарне 

инспекције 

Да  Не 

14.1.4. 

У области шумарства и пољопривреде 

извршиће се 32 контроле, гдје ће се провјере 

радити у  шумским управама и газдинствима, 

националним парковима, плантажама, 

пољопривредним усјевима и друго. 

Сектор 

противпожарне 

инспекције 

Да  Не 

14.1.5. 

У осталим областима које се не могу разврстати 

по претходним областима или у којима 

провјере потичу из више области извршиће се 

11 контрола.  

Сектор 

противпожарне 

инспекције 

Не 
У извјештајном периоду није било контрола чије 

субјекте би сврстали у ''Остале области''. 
Не 
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В. Преглед израде планираних закона и подзаконских прописа 

 

Секторска област 1. Инспекторат 

Закони 

Редни 

број 
Назив закона 

Планирани 

рок за 

припрему 

Статус закона 

Образложење уколико рок 

није испоштован 
Припремљен 

преднацрт 

Нацрт 

упућен 

Влади 

Влада 

утврдила 

нацрт и 

упутила 

Скупштини 

Влада 

утврдила 

приједлог 

1. 
Доношење новог Закона о инспекцијама 

у Републици Српској 

Према 

Акционом 

плану за 

реформу 

Инспекција у 

Републици 

Српској 

    

Влада је активности везане 

за израду Закона пребацила 

у 2019. годину. 

Подзаконски прописи 

Редни 

број 
Назив подзаконског прописа 

Планирани рок 

за припрему 

Статус прописа 
Образложење уколико рок 

није испоштован 
Припремљен 

преднацрт 

Пропис 

усвојен 

      

      

 

Број: 24.016/093-15-1/19                                                                        

Датум: 18.03.2019. године                                                                                   

 

 


