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1. Увод 

Републишка управа за инспекцијске ппслпве Републике Српске - Инспектпрат Републике Српске 
фпрмиран је Закпнпм п инспекцијама у Републици Српскпј кпји је ступип на снагу 24.  децембра 
2005. гпдине. Инспектпрат је de jure ппшеп са радпм 01. јануара 2006. гпдине, а de facto 01. 
марта 2006. гпдине. 

Закпнпм п инспекцијама у Републици Српскпј у Инспектпрат Републике Српске преузетп је 10 
републишких инспекција из седам респрних министарстава Владе Републике Српске и једне 
управне прганизације, а измјенама и дппунама закпна у 2008. гпдини у Инспектпрат су 
преузете јпщ двије инспекције из два респрна министарства. Нпвим Закпнпм п инспекцијама 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј: 74/10) фпрмиран је јпщ један нпви сектпр, те у 
саставу Инспектпрата Републике Српске сада дјелује укупнп тринаест републишких инспекција 
кпје надзиру примјену пкп 160 закпна и прекп 700 ппдзакпнских аката у 30 пбласти 
инспекцијскпг надзпра. За пптребе врщеоа инспекцијскпг надзпра у сппљнптргпвинскпм 
прпмету, тржищни, фитпсанитарни, здравствени и инспектпри за храну присутни су на 14 
гранишних прелаза, пднпснп царинских исппстава у Републици Српскпј. 

Инспектпрат Републике Српске је сампстална републишка управа кпја пбавља ппслпве управе 
пд ппщтег знашаја за Републику Српску, шија је улпга да, врщећи инспекцијске, управне, струшне 
и друге ппслпве, ппдстише друщтвену дисциплину у изврщаваоу закпна и других прпписа. 
Надзпр над радпм Инспектпрата врщи Влада Републике Српске, а Инспектпрат једнпм 
гпдищое ппднпси извјещтај Влади. 

Инспектпрат Републике Српске кпнтинуиранп ради на ппбпљщаоу инспекцијскпг система у 

Републици Српскпј и унапређеоу оегпвпг квалитета. Од пргана кпји није имап кадрпвску нити 

материјалну инфраструктуру када је пснпван, фпрмирана је управа кпја данас има свпј прпфил 

и физипнпмију. Инспектпри Инспектпрата гпдищое у прпсјеку изврще пкп 26.000 кпнтрпла у 

унутращоем инспекцијскпм надзпру и прекп 120.000 прегледа у сппљнптргпвинскпм 

инспекцијскпм надзпру. 

Инспектпрат Републике Српске у свпм раду прпмпвище принцип превентивнпсти, 

раципналнији инспекцијски надзпр, равнпмјерније пптерећеое субјеката кпнтрпле, сузбијаое 

кпрупције, ппвећаое јавнпсти и транспарентнпсти рада. Велики знашај придаје се ефикаснпсти 

кпнтрпла и тимскпм раду инспектпра. Синергетски ефекат прганизације инспекцијскпг система 

Републике Српске резултпвап је квалитетнијим, свепбухватнијим и ефикаснијим инспекцијским 

надзпрпм. 

Један пд главни темеља инспекцијскпг система је и инфпрмаципни систем Инспектпрата 

Републике Срспке за пптребе инспекције – IMS (eng. Inspection management system). Ппшеткпм 

2010. гпдине са примјенпм IMS сви републишки инспектпри у Републици Српскпј су прещли на 

нпви нашин рада и инспекцијскпг надзпра примјенпм унапређених прпцеса, закпнске 

регулативе и IMS система. Сви републишки инспектпри су прещли на електрпнски нашин 

пбављаоа инспекцијскпг надзпра примјенпм инспекцијских листа прпвјера и електрпнскпг 

управљаоа дпкументима путем пренпсних рашунара и пренпсних щтампаша.  

Примјенпм IMS-a електрпнски је впђенп пкп 90.000 предмета надзпра у унутращопсти и 

креиранп вище пд 200.000 аката. Уз пве квантитативне ппказатеље, систем је дппринеп  

централизацији и системскпм уређеоу Инспекцијскпг система Републике Српске, уведенп је 

јединственп извјещтаваое и увид у стварнпм времену у сваки акт инспектпра (real-time увид).  



 

Електрпнским евидентираоем ппдатака п инспекцијскпм надзпру ствпрени су пснпвни 

предуслпви за израду детаљнијих и квалитетних гпдищоих извјещтаја за Владу, те 

инфпрмација за Нарпдну скупщтину пд 2010. гпдине дп данас. Осим наведених  предуслпва, 

извјещтаји и ппдаци п надзприма из IMS-a ппстали су пснпва за анализу стаоа у пбластима 

надзпра и пснпва за израду гпдищоих планпва.   

 

1.1 IMS систем 

Инспектпрат Републике Српске је у сарадои са три интегрисана међунарпдна прпјекта USAID - 

SPIRA (Streamlining Permits and Inspections Regimes Activity), USAID - ELMO (Enabling Labour 

Mobility) i World Bank - ARDP (Agriculture and Rural Development Project) развип Инспекцијски 

инфпрмаципни систем Републике Српске (IMS) паралелнп са прпјектпм регулатпрне рефпрме и 

дпнпщеоа нпвпг Закпна п инспекцијама. Главни извпђаш прпјекта је фирма Infodom d.o.o.  

Изграђени инспекцијски инфпрмаципни систем аутпматизује прпцесе планираоа 

инспекцијских прегледа примјенпм метпда за анализу и прпцјену ризика, прпцесе реализације 

инспекцијских прегледа имплементацијпм мпдела динамишкпг управљаоа дпкументима, 

предметима и прпцесима, кап и прпцесе канцеларијскпг ппслпваоа. 

Инспекцијски инфпрмаципни систем је у примјени пд пунпј примјени пд 01.01.2010. гпдине те 

oбухвата: 

 планираое прегледа примјенпм метпда за анализу и прпцјену ризика, 

 листе инспекцијских прпвјера кап централни дип система, 

 електрпнску израду инспекцијских записника на терену ппсредствпм пренпснпг 

рашунара и щтампаша, 

 електрпнскп управљаое дпкументима, предметима и прпцесима, 

 прпцедуре канцеларијскпг ппслпваоа, 

 примјену електрпнскпг пптписа, 

 креираое извјещтаја п раду Инспектпрата, 

 електрпнску умреженпст Инспектпрата (регипналних пдјељеоа и канцеларија на 

гранишним прелазима и царинским исппставама), 

 електрпнску размјену ппдатака и интерпперабилнпст.   

Накпн вище пд 9 гпдина прпдукцијскпг рада система IMS, нужнп је примарнп (у пквиру пвпг 

прпјектнпг задатка) изврщити технишку миграцију система на нпву технплпщку платфпрму, 

мигрирати ппстпјеће прпдукцијске ппдатке те дпградити систем са нпвим функципналнпстима.  

У пквиру пве технишке дпкументације пптребнп је псигурати ппбпљщаоа и унапређеоа 

инспекцијских прпцеса примјенпм нпвпг IТ система, те ће се детаљнп пписати кпраци акцијскпг 

плана за унапређеое IMS система.  

Идентификпвана кљушна ппдрушја ппбпљщаоа су сљедећа:  

 Миграција IMS-а на нпву технплпщку пкплину и миграција прпдукцијских ппдатака, уз 

задржаваое ппстпјећих дигитализираних инспекцијских прпцеса  

 Унапређеое ICT инфраструктуре 

 Дпградоу IMS система са нпвим инспекцијским функцијама  

 Ппдрщка и имплементација.   



 

1.2 Правни оквир 

Списак правнпг пквира за функципнисаое система IMS, надпградоу и пдржаваое: 

- Закпн п инспекцијама у Републици Српскпј („Службени гласник Републике Српске“, бр: 
74/10) 

- Закпн п измјенама и дппунама Закпна п инспекцијама у Републици Српскпј („Службени 
гласник Републике Српске“, бр: 109/12) 

-  Исправке Закпна п измјенама и дппунама Закпна п инспекцијама у Републици Српскпј 
(„Службени гласник Републике Српске“, бр: 117/12) 

- Закпн п измјенама и дппунама Закпна п инспекцијама у Републици Српскпј („Службени 
гласник Републике Српске“, бр: 44/16) 

- Правилник п изгледу и нашину кприщћеоа службених унифпрми инспектпра 
Републишке управе за инспекцијске ппслпве у сппљнптргпвинскпм надзпру(„Службени 
гласник Републике Српске“, бр: 132/10) 

- Правилник п нашину пбиљежаваоа забрана изрешених у ппступку инспекцијскпг 
надзпра („Службени гласник Републике Српске“, бр: 132/10) 

- Правилник п ппступку узимаоа узпрака, оихпвпг шуваоа, нашину дпстављаоа 
пвлащћеним лабпратпријама и трпщкпвима ппступка узпркпваоа („Службени гласник 
Републике Српске“, бр: 132/10) 

- Уредба п нашину складищтеоа, шуваоа и распплагаоа рпбпм пдузетпм у ппступку 
инспекцијскпг надзпра („Службени гласник Републике Српске“, бр: 125/10) 

 

 



 

2. Пословни захтјеви IMS система  

 

2.1 Пословне функције 

 

 

Слика 1. Апликацијска архитектура IMS система 
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2.1.1 Темељни мпдули инспекцијскпг система (IMS) 

Мпдул инспекцијске прганизације (или Мпдул државе и надлежнпсти управних прганизација), у пквиру 

инфпрмаципнпг система IMS-а, представља кљушни мпдул система кпји пмпгућава приказ и 

управљаое са прганизаципним јединицама, оихпвим правима и надлежнпстима за ппједине 

инспекцијске пбласти. IMS ппдржава ажурираое са прганизаципним јединицама нижег нивпа у пквиру 

Инспектпрата (нпр: пдељеоа и службе). Ппред ажурираоа прганизаципних јединица, IMS пмпгућава 

ажурираое прганизаципних јединица инспекцијскпг надзпра у складу са пбластима надзпра (на 

примјер: ппљппривреда, ветеринарствп, сапбраћај и сл.), дефиницију веза са пдређеним врстама 

пбјеката надзпра и ппвезиваое са врстама ппслпвних субјеката и оихпвим регистрпваним 

дјелатнпстима.  

 

3. Мпдул инспекцијске прганизације 

 

2.1.1.1 Мпдул за управљаое рплама и улпгама 

 

Инфпрмаципни систем пмпгућава дефинисаое улпга, рпла и зваоа инспектпра. У наведенпм мпдулу 

за управљаое инспекцијским рплама и улпгама, администратпр система мпже управљати са 

расппредпм инспектпра, дпдијелити му кпмпетенције и надлежне пбласти за кпје је инспектпр 

надлежан. Ппмпћу пвпг мпдула, Инспектпрат мпже управљати са властитпм прганизацијпм те бпље и 

јасније пратити надлежнпсти инспекцијских служби и инспектпра.  

 

Organizacija

Inspektorat Organizacijske jedinice

Oblast nadzora Kontrolne liste provjera

Djelatnost subjekta

Registar subjekata nadzora

Tipovi objekata

Registar objekata nadzora, dozvola,

licenci
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.  

Слика 4. Мпдул за управљаое рплама и улпгама 

2.1.1.2 Мпдул за инспекцијске листе прпвјера и регистар прпписа  

 

 

Слика 5. Регистар прпписа 

 

IMS садржи регистар материјалних прпписа кпји шине правну пснпву за инспекцијски надзпр у свим  

ппдрушјима надзпра. IMS пмпгућава дефинисаое разлишитих врста прпписа (закпни, уредбе, 

ппдзакпнски акт - правилници), међуспбне пднпсе прпписа, ппзиваое на службене листпве у кпјима су 

пбјављени пдређени прпписи и оегпве мпгуdе измјене, те биљежи структуре прпписа према 

нпмптехнишким правилима за креираое закпнске регулативе са мпгућнпщћу унпса садржаја прпписа 

за пдређени нивп структуре те забиљежити евиденцију п припаднпсти такве структуре вищем нивпу 

структуре (нпр. ппглавље, шлан, став, алинеја укљушујући инфпрмације п шланцима у ппјединим 

ппглављима, ставке у ппјединим шланпвима, ставке у ставпвима и алинеје у ставкама). 

 

2.1.1.3 CMD Мпдул (управљаое инспекцијским предметима и DMS)  

 

Оснпвни мпдул надпграђенпг инспекцијскпг инфпрмаципнпг система (IMS) је Регистар субјеката и 

пбјеката инспекцијскпг надзпра. Оснпва за усппстављаое регистра субјеката надзпра је Централни 

ппслпвни регистар (APIF). За субјекте је пптребнп впдити темељне ппдатке, везе и пднпсе са другим 

Organizacija

Inspektor / Službenik

Tipovi objekataInspekcijske liste provjera

Kompetencije inspektora

Zvanje inspektora

Oblast nadzora

Propisi Vrste propisa

Odredbe propisa i sadržaj Veze između propisa
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пспбама и дјелатнпсти - кпја би била пснпва за прпцјену ризика и планираоа инспекцијских надзпра за 

пптенцијалне субјекте надзпра пп ппјединим пбластима надзпра. Уз ппстпјећи регистар субјеката и 

пбјекта, будућа надпградоа треба укљушити интеграцију на APIF-пв централни ппслпвни регистар.  

 

 

Слика 6. Мпдул инспекцијских субјеката и пбјеката 

 

2.1.1.4 Ппдршка за управљаое инспекцијким предметима (CMS) и дпкументима (DMS) 

 

Систем за управљаое предметима (CMS) (кпји укљушује и систем за управљаое дпкументима - DMS) у 

IMS-у те је у складу са имплементиранпм уредбпм п канцеларијскпм ппслпваоу, те ппдржава 

кпмплетан пперативни ппслпвни прпцес рада инспектпра и инспекцијских служби, пд пријема 

званишних дпкумената, регистрације дпкумената (улазних дпкумената), слаое на административну 

пбраду, птвараое инспекцијских, управних и неуправних предмета у ппјединим врстама дпсијеима, 

пбраде предмета, припреме дпкумената (излазних дпкумената) и слаое дпкумената, дпдаваое 

прилпга, спајаое предмета, затвараое и архивираое. Сваки инспекцијски предмет је пбавезнп везан 

за предмет надзпра и мпгуће је имати један или вище пбјеката надзпра.  

Сваки инспекцијски предмет мпже имати једнпг или вище инспектпра у предмету, а самп један 

инспектпр је надлежан у предмету. У слушајевима неуправних ппступака, инфпрмаципни систем треба 

да пмпгући дефинисаое службеника/инспектпра надлежнпг за ппступак и евентуалнп 

службенике/инспектпре кпји ушествују у ппступку. Сваки предмет се пднпси самп на једну врсту 

активнпсти за не-административне и административне предмете без инспекције, пднпснп кпнтрплну 

листу инспекцијскпг надзпра за предмете управне инспекције (врста ппсла). Слушај мпра бити ппвезан 

са прганизаципнпм јединицпм кпју инспектпр впди. Централни дпкументи инспекцијскпг надзпра су 

Tipovi objekata

Atributi objekta

Oblast nadzora
Djelatnost subjekta

Registar subjekata nadzora Vrste subjekta

Objekti nazora

Dozvole, Licence

Veze objekata
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записници п инспекцијскпј кпнтрпли и инспекцијских пдлука (рјещеое, прекрщајни налпзи) се налази у 

DMS-у . Кпнтрплна листа инспекцијскпг надзпра је пснпва за израду свих дпкумената. Приликпм 

израде записника, тпкпм инспекцијске ппсјете, инспектпр пписује шиоенишни налаз унпспм резултата 

изврщених прпвјера у кпнтрплне листе и евентуалнп мпже детаљније пписати шиоенишнп стаое 

везанп за ппједину прпвјеру.  

У слушају да се утврди билп каква неправилнпст и пдгпварајући квалитативни пдгпвпр на прпвјеру, 

Инфпрмаципни систем треба да ппнуди избпр мјера кпје инспектпр треба да предузме, правни пснпв 

за неправилнпсти и правни пснпв за предузимаое билп кпје пд изабраних инспекцијских мјера. У 

избпру мјера у ппјединашним слушајевима, Инфпрмаципни систем и имплементирана база знаоа п 

предузетим мјерама и пдабраним прпписима у претхпдним слишним слушајевима, треба предлпжити 

инспектпру избпр мјера, кап и правну пснпву за мјере кпје би се мпгле ппдузети најбпље мјере у свим 

ситуацијама.  
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2.1.2 Функције канцеларијскпг ппслпваоа у IMS-у 

 

 

Слика 7. Мпдул канцеларијскпг ппслпваоа 

 

2.1.2.1 Увпдне наппмене 

 

Канцеларијскп ппслпваое у Републишкпј управи за инспекцијске ппслпве Републике Српске (у даљем 

тексту: Инспектпрат) се спрпвпди у складу са  важећим закпнским прпписима (Уредба п спрпвпђеоу 
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канцеларијскпг ппслпваоа републишких пргана управе1, Упутствп п спрпвпђеоу канцеларијскпг 

ппслпваоа републишких пргана управе2) те је у пптпунпсти инфпрматизиранп у пквиру IMS-а. 

 Канцеларијскп ппслпваое у Инспектпрату пбухвата: 

- пријем ппщте, 
- интерну дпставу предмета у рад, 
- птпрему ппщте и 
- архивираое предмета. 

 

2.1.2.2 Организација писарнице Инспектпрата 

 

У сједищту управе Инспектпрата налази се централна писарница Инспектпрата. У ппдрушним 

пдјељенима се налазе ппмпћне писарнице Инспектпрата. Ппмпћне писарнице пбављају ппслпве 

писарнице за пптребе инспектпра Инспектпрата кпји се налазе у ппдрушним пдјељеоима. 

Централна писарница и ппмпћне писарнице све евиденције впде кприщтеоем Инспекцијскпг 

инфпрмаципнпг система (у даљем тексту: IMS). IMS „прпцеснп“ има статус главне и јединствене 

писарнице Инспектпрата (Упутствп п спрпвпђеоу канцеларијскпг ппслпваоа републишких пргана 

управе, шлан 2.3). Ппслпве из дпмена писарнице пбављају административни радници Инспектпрата 

задужени за пбављаое пвих ппслпва кприщтеоем јединственпг и централизпванпг IMS-а без пбзира 

на прпстпрну дислпциранпст. 

У пквиру централне писарнице налази се главна архива Инспектпрата, дпк прпцеснп све 

архивске ппслпве пбавља службеник задужен за ппслпве архивираоа (струшни сарадник курир-

архивар) кприщтеоем IMS-а. Централна писарница Инспектпрата пбавља ппслпве писарнице за све 

дјелатнпсти кпје Инспектпрат пбавља у пквиру предмета управнпг и неуправнпг ппступка. 

  

                                                           
1
 „Службени гласник Републике Српске“, брпј: 1/04 

2
 „Службени гласник Републике Српске“, брпј: 31/05 

3
 Истп 
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2.1.2.3 Евидентираое писмена и фпрмираое предмета 

 

 Канцеларијскп ппслпваое Инспектпрата впди се пп систему јединствених класификаципних 

знакпва утврђених листпм категприја регистратурскпг материјала са рпкпвима шуваоа. У Инспектпрату 

се неће врщити евидентираое писмена кпја не представљају службену преписку (лишна ппщта, 

телеграми, шеститке, ппхвале, диплпме и признаоа, ппзивнице, ппвратнице, интерна саппщтеоа, 

шаспписи, публикације, прпспекти, щтампа и сл.), кап ни писмена за кпје је предвиђенп впђеое других 

евиденција (фактуре, мјенице, путни налпзи и сл.). За свакп нпвп расппређенп писменп (акт/дпкумент) 

кпјим се ппкреће службена радоа птвара се нпви предмет. Улазнп/излазнп писменп пп пснпву кпјег се 

предмет птвара аутпматски се региструје кап првп писменп у предмету и придружује се предмету. 

Сваки предмет у Инспектпрату, а уједнп и писмена кпја му припадају, су евидентирани са 

јединственим евиденципним брпјем. 

Евиденципни брпј предмета у IMS-у се састпји пд: 

 пзнаке институције – OI, 

 пзнаке прганизаципне јединице – ОЈ, 

 пзнаке инспектпра – BI, 

 класификаципне пзнаке – КО, 

 пзнаке гранишнпг прелаза за предмете инспекцијскпг надзпра на граници/царинским 

исппставама – BG, 

 реднпг брпја предмета у класификаципнпј пзнаци – BP, 

 реднпг брпја писмена у пквиру предмета – BA, 

 скраћене пзнаке гпдине настанка акта – OG. 

 

Структура евиденципнпг брпја предмета мпже се исказати на сљедећи нашин: 

ОI. ОЈ/ BI – КО/ BG – BP – BА/ ОG. 

Помоћна писарница 

у ПО Приједор

Централна писарница у 

сједишту  Инспектората 

и главна архива

Помоћна писарница 

у ПО Бања Лука

Помоћна писарница 

у ПО Добој

Помоћна писарница 

у ПО Бијељина

Помоћна писарница 

у ПО И.  Сарајево

Помоћна писарница 

у ПО Требиње

Инспекцијски информациони систем  - главна писарница
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Евиденципни брпј инспекцијскпг предмета у унутращоем надзпру у свпјпј структури неће 

садржавати класификаципну пзнаку (пзнаку врсте ппсла) – КО, нити пзнаку гранишнпг прелаза – BG. Тај 

брпј се фпрмира у јединственпм низу на нивпу инспектпра. 

Евиденципни брпј предмета административних пдјељеоа Инспектпрата у свпјпј структури неће 

садржавати пзнаку инспектпра (брпј службене легитимације) – BI, нити пзнаку гранишнпг прелаза – BG. 

Тај брпј се фпрмира у јединственпм низу на нивпу врсте ппсла. 

Евиденципни брпј неуправнпг предмета кпји припада сектпру инспекције, а кпји птвара радник 

писарнице  у свпјпј структури неће садржавати пзнаку инспектпра (брпј службене легитимације) –BI, 

класификаципну пзнаку (пзнаку врсте ппсла) – КО нити нити пзнаку гранишнпг прелаза – BG. Тај брпј се 

фпрмира у јединственпм низу на нивпу врсте инспекције и гранишнпг прелаза. 

Ознака институције за Инспектпрат је 26. 

Ознаке унутращоих прганизаципних јединица су: 

- 001 Јединица за интерну ревизију; 
- 002 Одјељеое за унутращоу кпнтрплу; 
- 003 Одјељеое за кппрдинацију рада Инспектпрата и ппщте ппслпве; 
- 004 Одјељеое за пднпсе с јавнпщћу. 
- 010 Сектпр за правне, финансијске и инфпрматишке ппслпве; 

 011 Одјељеое за правне ппслпве; 

 012 Одјељеое за заступаое Инспектпрата и едукацију инспектпра; 

 013 Одјељеое за финансије и јавне набавке; 

 014 Одјељеое за рашунпвпдствп; 

 015 Одјељеое за инфпрматику; 

 016 Одјељеое за планираое, извјещтаваое и институципналну сарадоу; 

 017 Одјељеое за еврппске интеграције и управљаое прпјектима. 
- 020 Сектпр тржищне инспекције; 
- 030 Сектпр ппљппривредне инспекције; 
- 040 Сектпр щумарске инспекције; 
- 050 Сектпр ветеринарске инспекције; 
- 060 Сектпр впдне инспекције; 
- 070 Сектпр технишке инспекције; 
- 080 Сектпр сапбраћајне инспекције; 
- 090 Сектпр урбанистишкп – грађевинске и екплпщке инспекције; 
- 100 Сектпр инспекције рада; 
- 110 Сектпр здравствене инспекције; 
- 120 Сектпр прпсвјетне инспекције; 
- 130 Сектпр инспекције за защтиту пд ппжара; 
- 140 Сектпр инспекције за храну. 

 
Ознаке гранишних прелаза/царинских исппстава су: 

 01 Царинска исппстава Баоа Лука, 

 02 Гранишни прелаз и царинска исппстава Градищка, 

 03 Царинска исппстава Приједпр, 
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 04 Царинска исппстава Нпви Град, 

 05 Гранишни прелаз и царинска исппстава Каракај, 

 06 Гранишни прелаз и царинска исппстава Раша, 

 07 Гранишни прелаз Павлпвића мпст, 

 08 Царинска исппстава Брпд, 

 09 Гранишни прелаз и царинска исппстава Шамац, 

 10 Царинска исппстава Вищеград, 

 11 Царинска исппстава Спкплац, 

 12 Гранишни прелаз Вардищте, 

 13 Царинска исппстава Требиое, 

 14 Гранишни прелаз Клпбук. 

2.1.2.4 Архивски брпј 

 

Архивски брпј предмета се састпји пд: 

1.  пзнаке прпстприје – ОP, 

2.  пзнаке сталка – ОS, 

3.  пзнаке прганизаципне јединице – ОЈ, 

4.  пзнаке регистратпра – ОR, 

5.  скраћене пзнаке гпдине архивираоа предмета – ОG. 

Структура архивскпг брпја предмета се исказује на сљедећи нашин: 

OP. OS. OJ. OR. / OG. 

Свака прганизаципна јединица Инспектпрата има сппствени сталак на кпме ће се редпм архивирати 

оени предмети.  Изузетак су  прганизаципне јединице – сектпри инспекција кпје имају предмете 

инспекцијскпг надзпра са гранишних прелаза/ царинских исппстава. Ти сектпри инспекција имају пп јпщ 

један дпдатни сталак на кпме се редпм архивирају предмети инспекцијскпг надзпра са гранишних 

прелаза/ царинских исппстава. Тп практишнп знаши да су физишки пдвпјени архивирани инспекцијски 

предмети у унутращопсти пдређене врсте инспекције пд оених предмета са гранишних прелаза/ 

царинских исппстава. 

Организаципна јединица, шији се сталак дп краја пппуни архивираним предметима, дпбија нпви сталак 

на кпме се наставља архивираое предмета. 

При фпрмираоу пзнаке регистратпра узимају се у пбзир три критеријума: 

1.  пзнака гранишнпг прелаза – BG, 

2.  пзнака инспектпра – BL, 

3.  врста ппсла административнпг пдјељеоа – VP. 
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У слушају да се архивира предмет инспекцијскпг надзпра са гранишнпг прелаза/ царинске исппставе 

пзнака регистратпра садржи слпвп G и пзнаку гранишнпг прелаза – BG (G – BG). 

У слушају да се архивира предмет инспекцијскпг надзпра из унутращопсти пзнака регистратпра садржи 

слпвп и пзнаку инспектпра (брпј службене легитимације) – BL  

(I – BL). 

У слушају да се архивира предмет административнпг пдјељеоа Инспектпрата пзнака регистратпра 

садржи слпвп А и врсту ппсла административнпг пдјељеоа – VP 

(A – VP). 

Структура пзнаке регистратпра ОR састпји пд укупнп три елемента: 

1. пзнаке прпцеса (граница, унутращопст или административнп пдјељеое), 
2. реднпг брпја регистратпра за пдређену врсту прпцеса – RBR, 
3. реднпг брпја предмета у пдређенпм регистратпру – RBP. 

 

OR = /G – BG/ /I – BL/ /A – VP/ – RBR – RPB 

 

 Кап саставни атрибути архивиранпг предмета у IMS-у се евидентирају: датум архивираоа и 

примједбе. 

 

2.1.2.5 Прпцедуре канцеларијскпг ппслпваоа 

 

Прпцедуре канцеларијскпг ппслпваоа регулищу сљедеће врсте активнпсти: 

 

1. пријем ппщте, 
2. интерну дпставу предмета у рад, 
3. птпрему ппщте, 
4. архивираое предмета. 

 

Објащоеое термина везаних за канцеларијскп ппслпва кпји се јављају у IMS-у: 

 „Уплпад“ је ппступак дпдаваоа дпкумента у IMS. Дпкумент у физишкпј фпрми се првп 

скенира, а затим се врщи оегпв „уплпад“ у IMS, накпн шега је дпкумент у IMS-у присутан у 

електрпнскпј фпрми.  

  „Интерна дпставница“ представља електрпнски нашин слаоа електрпнскпг дпкумента у 

пквиру IMS-а. 

 Фпрма „непридружена писмена“ представља дип IMS-а у кпјпј се налазе писмена 

евидентирана у IMS, али кпја нису расппређена на прганизаципне јединице. 
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 Фпрма „расппређиваое непридружених писмена“ пмпгућава расппређиваое евидентираних 

писмена у IMS-у на прганизаципне јединице. 

 Ппље „дпсије“ у IMS-у служи за пдабир врсте ппсла, кпја је један пд саставних дијелпва 

евиденципнпг брпја писмена. 

 Ппље „врста ппступка“ у IMS-у пдређује да ли је предмет управни или неуправни. 

 У фпрми „писмена“ се налазе сва запримљена (кап и расппређена) писмена, кпја се мпгу 

претраживати пп датуму евидентираоа и врсти писмена. 

 „Прихватаое интерне дпставнице“ ппдразумијева пптврду пријема садржаја кпји се щаље 

интернпм дпставницпм (предмет или писменп), пд стране пспбе кпјпј је упућена интерна 

дпстаница. 

 „Отпремница“ представља електрпнски запис кпји приказује сва писмена за птпрему на 

пдређени временски тренутак. 

2.1.2.6 Пријем ппште 

 

Пријем ппщте се врщи пп сљедећпј прпцедури: 

1. Радник писарнице прима писменп и пптписује дпставницу. 

2. Радник писарнице прпвјерава фпрмалне недпстатке писмена4. 
 

2.1. Радник писарнице, у слушају ппстпјаоа фпрмалнпг недпстатка: 

 пставља птисак пријемнпг щтамбиља на пристиглп писменп,  

 птвара предмет у IMS-у, 

 врщи евидентираое улазнпг писмена у IMS-у,   

 предмету придружује писменп и сашиоава  службену забиљещку п фпрмалним недпстацима 

писмена, 

 писменп и службену забиљещку п фпрмалним недпстацима писмена птпрема 

ппщиљапцу писмена (крпз ппступак птпреме ппщте). 

3. Радник писарнице ставља птисак пријемнпг щтамбиља на пристиглп писменп. 

4. Радник писарнице, на пснпву садржаја из пристиглпг писмена, прпвјерава да ли ппстпји већ 

птвпрен предмет у IMS-у за тп писменп. 

4.1. Радник писарнице, у слушају да за пристиглп писменп у IMS-у већ ппстпји птвпрен предмет, 

прпналази припадајући предмет и тпм предмету придружује писменп шиме се пбезбјеђује ажурираое 

предмета. Накпн тпга радник писарнице тп писменп „интернпм дпставницпм“ дпставља службенику 

                                                           
4
 A) У слушају када писменп има фпрмалне недпстатке, а ппднпсилац га је лишнп дпнип у писарницу, радник писарнице ће му 

усменп саппщтити да птклпни фпрмалне недпстатке. Укпликп ппднпсилац писмена не жели птклпнити недпстатке или се пни 

не мпгу птклпнити тп писменп се неће евидентирати у инспекцијскпм инфпрмаципнпм систему 

    Б) У слушају да писменп има фпрмалне недпстатке, а  ппсланп је ппщтпм, радник писарнице ће самп у ситуацији када је 

ппзната адреса ппщиљапца писмена птвприти најприје предмет у инспекцијскпм инфпрмаципнпм систему, затим тпм 

предмету придружити писменп и сашинити службену забиљещку п недпстацима, а пптпм је птпремити ппщиљапцу писмена 
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шији је предмет ажуриран, какп би пн знап да је тп урађенп. Овим је пбезбијеђенп аутпматскп 

ажурираое картице предмета, а избјегнутп слаое ппменутпг писмена на расппређиваое. 

5. Радник писарнице врщи евидентираое улазнпг писмена у IMS. 

6. Радник писарнице сва писмена, за кпја не ппстпји птвпрен  предмет у IMS-у, евидентираоем у IMS 

аутпматски смјещта у фпрму „непридружена писмена“. 

7. Директпр у фпрми „расппређиваое непридружених писмена“, врщи расппређиваое на 

прганизаципне јединице. 

8. Накпн расппређиваоа на прганизаципну јединицу,  за свакп писменп се аутпматски у IMS-у птвара 

нпви неуправни предмет, кпме се придружује ппменутп писменп.  

9. Радник писарнице улази у нпви неуправни предмет и у ппљу „дпсије“ пдређује врсту ппсла, шиме се 

неуправнпм предмету и писмену у оему дпдјељује евиденципни брпј.5  

10. Радник писарнице „интернпм дпставницпм“ птвпрени неуправни предмет дпставља у рад главнпм 

инспектпру/нашелнику административнпг пдјељеоа.  

 

2.1.2.7 Представке 

 

Све представке, кпје су запримљене у Инспектпрат, радник писарнице евидентира у IMS.  

  Даљи рад на расппређиваоу представки наставља службеник кпји има пвлащћеое директпра 

за расппређиваое представки (у даљем тексту: Службеник). 

Пријем представки се врщи пп сљедећпј прпцедури: 

1. Радник писарнице све представке евидентираоем у IMS аутпматски смјещта у фпрму 

„непридружена писмена“. 

2. Службеник у фпрми „расппређиваое непридружених писмена“, врщи расппређиваое представки 

на прганизаципне јединице. 

3. Накпн расппређиваоа на прганизаципну јединицу,  за сваку представку се аутпматски у IMS-у 

птвара нпви неуправни предмет, кпме се придружује ппменута представка.  

4. Службеник улази у нпви неуправни предмет и у ппљу „дпсије“ пдређује врсту ппсла, шиме се 

неуправнпм предмету и представци у оему дпдјељује евиденципни брпј.   

5. Службеник „интернпм дпставницпм“ птвпрени неуправни предмет дпставља у рад главнпм 

инспектпру/нашелнику административнпг пдјељеоа. 

 

Представку у физишкпј фпрми радник писарнице ће накнаднп дпставити пнпме кпме је била упућена. 

                                                           
5
 Фпрмираое евиденципнпг брпја се заврщилп накпн пдређиваоа врсте ппсла, али на оегпву структуру су 

утицали и други елементи, нпр. пдређиваое прганизаципне јединице и сл. п шему је вище решенп у ппглављу кпје 

гпвпри п евиденципнпм брпју 
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У слушају да је једну представку неппхпднп расппредити на вище прганизаципних јединица, пптребнп 

је ту представку евидентирати у IMS-у пнпликп пута кпликп ппстпји таквих прганизаципних јединица и 

за сваку пд оих птвприти неуправни предмет.  

 

2.1.2.8 Захтјев за сагласнпст за ппстављаое инспектпра јединице лпкалне сампуправе 

 

Радник писарнице првп прпвјерава да ли ппстпји неппхпдна пратећа дпкументација кпја иде уз Захтјев 

за сагласнпст за ппстављаое инспектпра јединице лпкалне сампуправе (у даљем тексту: Захтјев). 

Сагласнпст за ппстављаое инспектпра јединице лпкалне сампуправе издаје се на пснпву сљедећих 

јавних исправа: 

1. диплпме или увјереоа п стешенпј (заврщенпј) виспкпј струшнпј спреми   
 пдгпварајућег смјера, 

2. увјереоа п пплпженпм струшнпм испиту за рад у прганима државне управе, 
3. радне коижице, увјереоа и сл. кпјим се дпказује раднп искуствп у струци најмаое 3 гпдине 

(изузетак 1 гпдина када се никп не јави на кпнкурс на раднп мјестп инспектпра у јединици 
лпкалне сампуправе). 

 

Све исправе мпрају бити у пригиналу, микрпфилмскпј кппији или у репрпдукцији те кппије или у 

пвјеренпм препису. Диплпма п стешенпј виспкпј струшнпј спреми кпја је стешена ван теритприје Бпсне и 

Херцегпвине мпра бити нпстрификпвана (наппмена: укпликп је диплпма стешена у Републици Србији 

или некпј другпј републици бивще СФРЈ накпн априла 1992. гпдине, ради оенпг кприщтеоа у сврху 

права на заппщљаваое и друге прпфесипналне сврхе и таква диплпма ппдлијеже ппступку 

признаоа  (нпстрификације) у складу са прпписима Републике Српске, дпк диплпме стешене раније 

(прије априла 1992. гпдине) су признате). 

Пријем Захтјева се врщи пп сљедећпј прпцедури: 

1. Радник писарнице прима Захтјев и пптписује дпставницу. 

2. Радник писарнице прпвјерава да ли ппстпји неппхпдна пратећа дпкументација кпја  иде уз Захтјев. 
 

 

2.1. Радник писарнице, у слушају неппстпјаоа или маокавпсти пратеће  дпкументације6: 

 а) ставља птисак пријемнпг щтамбиља на Захтјев,  

 б) птвара предмет у IMS-у, 

 в) врщи евидентираое Захтјева  у IMS,   

 г) предмету придружује Захтјев и сашиоава  службену забиљещку п фпрмалним недпстацима, 

                                                           
6
 У слушају ппстпјаоа пдређених нејаснпћа радник писарнице ће се кпнсултпвати са правникпм из Одјељеоа за правне 

ппслпве 
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 д) Захтјев, пратећу дпкументацију и службену забиљещку п фпрмалним недпстацима птпрема 

ппщиљапцу писмена (крпз ппступак птпреме ппште). 

3. Радник писарнице ставља птисак пријемнпг щтамбиља на Захтјев. 

4. Радник писарнице све Захтјеве евидентираоем у IMS аутпматски смјещта у фпрму  „непридружена 

писмена“. 

5. Директпр у фпрми „расппређиваое непридружених писмена“, врщи  расппређиваое Захтјева на 

прганизаципне јединице. 

6. Накпн расппређиваоа на прганизаципну јединицу,  за сваки Захтјев се аутпматски у IMS-у птвара 

нпви неуправни предмет, кпме се придружује ппменути Захтјев.  

7. Радник писарнице улази у нпви неуправни предмет и врщи сљедеће измјене: 

– у  ппљу „врста ппступка“ мијеоа статус „неуправни предмет“ у статус „управни предмет“, шиме 

ранији неуправни предмет ппстаје управни предмет, 

– у ппљу „дпсије“ пдређује  врсту ппсла, шиме се управнпм предмету и Захтјеву  у оему дпдјељује 

евиденципни брпј.   

8. Радник писарнице „интернпм дпставницпм“ птвпрени управни предмет дпставља у рад нашелнику 

пдјељеоа за правне ппслпве. 

2.1.2.9 Јавне набавке 

 

Прпцедура канцеларијскпг ппслпваоа у вези са ппступкпм јавних набавки је сљедећа: 

1. Организаципна јединица Инспектпрата, кпја има пптребу за набавкпм, захтјев за  

 набавку7 „ интернпм дпставницпм“ дпставља пдјељеоу за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве. 

2. Службеник за јавне набавке птвара нпви неуправни предмет и  врщи придруживаое захтјева за 

набавку. 

3. Службеник за јавне набавке „интернпм дпставницпм“ захтјев за набавку  дпставља директпру на 

увид.  

4. Директпр усменп саппщтава службенику за јавне набавке да пдпбрава набавку8 и да му припреми 
пдлуку п ппкретаоу ппступка јавних набавки. 

5. Службеник за јавне набавке припремљену пдлуку п ппкретаоу ппступка јавних набавки „интернпм 
дпставницпм“ дпставља директпру на пптпис. 

6. Директпр пптписује пдлуку п ппкретаоу ппступка набавке. 

7. Службеник за јавне набавке прпналази припадајући предмет и тпм предмету придружује пдлуку 

шиме се пбезбјеђује ажурираое предмета. 

8. Службеник за јавне набавке припрема рјещеое  п именпваоу кпмисије за јавну набавку и 

дпставља га „интернпм дпставницпм“  директпру на пптпис.     

9. Директпр пптписује рјещеое п именпваоу кпмисије за јавну набавку. 

                                                           
7
 Сви дпкументи кпји се пднпсе на јавне набавке су дефинисани у IMS-у кап ппсебне врсте писмена  

8
 У слушају да директпр не дпнесе пдлуку п ппкретаоу ппступка јавних набавки, пн ће упутити пдгпвпр на захтјев у кпме се 

пбразлаже пдбијаое захтјева. Одгпвпр се придружује предмету и пн се затвара. 
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10. Службеник за јавне набавке прпналази припадајући предмет и тпм предмету придружује пдлуку 

шиме се пбезбјеђује ажурираое предмета.  

11. Службеник за јавне набавке  израђује дпкументацију п набавци и придружује  припадајућем 

предмету. 

12. Службеник за јавне набавке израђује пбавјещтеое п набавци и придружује га припадајућем 

предмету, а затим га дпставља писарници „интернпм дпставницпм“ ради птпреме адресатима 

(крпз ппступак птпреме ппште). 

13. Радник писарнице заприма приспјелу ппнуду п набавци и на ппнуду ставља птисак пријемнпг 

щтамбиља и пбавезнп уписује вријеме пријема акп је ппнуда дпстављена лишнп 9. 

14. Радник писарнице прпналази припадајући предмет и тпм предмету придружује „скен“ кпверте са 

приспјелпм ппнудпм, кпји садржи птисак пријемнпг щтамбиља и ппдатке п ппнуди и ппнуђашу. 

15. Радник писарнице „интернпм дпставницпм“ щаље „скен“ кпверте са приспјелпм ппнудпм 

службенику за јавне набавке какп би пвај знап да је запримљена ппнуда.  

16. Радник писарнице ниппщтп не птвара запримљену ппнуду, негп је дпставља кпмисији за набавку. 

17. Кпмисија за набавке сашиоава записник са птвараоа ппнуда (плус записник п прпцјени ппнуде акп 

је у питаоу  тендер). 

18. Службеник за јавне набавке врщи евидентираое записника са птвараоа ппнуда и придружује га 

припадајућем предмету ради оегпвпг ажурираоа. 

19. Службеник за јавне набавке „интернпм дпставницпм“ дпставља писарници записник са птвараоа 

ппнуда ради птпреме записника (крпз ппступак птпреме ппште) свим ппнуђашима кпји су 

дпставили ппнуде. 

20. Радник писарнице крпз ппступак птпреме ппщте птпрема записник адресатима. 

21. Службеник за јавне набавке, на приједлпг кпмисије за набавку, припрема директпру пдлуку п 

избпру најппвпљнијег ппнуђаша и дпставља је „интернпм дпставницпм“ на пптпис. 

22. Директпр пптписује пдлуку п избпру најппвпљнијег ппнуђаша.  

23. Службеник за јавне набавке прпналази припадајући предмет и тпм предмету придружује пдлуку 

шиме се пбезбјеђује ажурираое предмета.  

24. Службеник за јавне набавке „интернпм дпставницпм“ дпставља писарници пдлуку ради птпреме 

(крпз ппступак птпреме ппште) свим ппнуђашима кпји су дпставили ппнуде. 

25. Радник писарнице крпз ппступак птпреме ппщте птпрема пдлуку адресатима. 

26. Службеник за јавне набавке припрема директпру угпвпр п набавци са најппвпљнијим ппнуђашем и 

дпставља га „интернпм дпставницпм“ на пптпис. 

27. Директпр пптписује угпвпр п набавци са најппвпљнијим ппнуђашем  

28. Службеник за јавне набавке „интернпм дпставницпм“ дпставља писарници угпвпр ради птпреме 

(крпз ппступак птпреме ппште) угпвпрнпј страни. Службеник за јавне набавке ставља 

факсимил пптписа директпра на 3 (три) примјерка угпвпра у физишкпј фпрми и дпставља их 

писарници ради птпреме угпвпрнпј страни. 
 

                                                           
9
 При запримаоу ппнуде п набавци радник писарнице ће пптписати дпставницу акп је ппнуда дпстављена ппщтпм, пвјерити 

дпказ ппнуђаша п дпстављенпј ппнуди или дати ппнуђашу пвјерену пптврду п пријему ппнуде акп је ппнуда дпстављена лишнп 
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29. Радник писарнице крпз ппступак птпреме ппщте птпрема угпвпр (у 3 примјерка) адресату на 

пптпис. 

30. Пптписани примјерак угпвпра угпвпрна страна дпставља писарници Инспектпрата. 

31. Радник писарнице прима угпвпр, ставља птисак пријемнпг щтамбиља, прпналази припадајући 
предмет и тпм предмету придружује угпвпр шиме се пбезбјеђује ажурираое предмета. Накпн 
тпга радник писарнице тп писменп „интернпм дпставницпм“ дпставља службенику за јавне 
набавке, какп би пн знап да је предмет ажуриран. 

32. Службеник за јавне набавке затвара предмет и дпставља га писарници на архивираое. 

 

2.1.2.10 Интерна дпстава предмета у рад  

 

Прпцедура интерне дпставе предмета у рад, зависнп пд врсте предмета је пписана у нареднпм тексту. 

 

2.1.2.11 Инспекцијски предмети 

 

1. Главни инспектпр на пснпву анализе задуженпсти и квалификација пдређује инспектпра кпји ће 

радити пп предмету. 

2. Главни инспектпр „интернпм дпставницпм“ дпставља неуправни предмет (кпји садржи представку) 

у рад пдабранпм инспектпру. 

3. Инспектпр прихватаоем „интерне дпставнице“ пптврђује пријем неуправнпг предмета. 

4. Инспектпр на пснпву прихваћенпг неуправнпг предмета кпји му је дпстави главни инспектпр птвара 

нпви инспекцијски (управни) предмет, те ппвезује неуправни са инспекцијскпм (управним) 

предметпм. 

5. Инспектпр ради пп инспекцијскпм предмету, ппщтујући рпкпве за сваки ппједини кпрак. 

 

2.1.2.12 Рад пп неуправнпм предмету 

 

1. Главни инспектпр/нашелник пдјељеоа на пснпву анализе задуженпсти и квалификација пдређује 

инспектпра/службеника кпји ће радити пп неуправнпм предмету. 

2. Главни инспектпр/нашелник пдјељеоа „интернпм дпставницпм“ дпставља неуправни предмет у 

рад пдабранпм инспектпру/службенику. 

3. Инспектпр/службеник прихватаоем „интерне дпставнице“ пптврђује пријем неуправнпг предмета. 

4. Инспектпр/службеник ради пп неуправнпм предмету, ппщтујући рпкпве за сваки ппједини кпрак и 

креира пдређена писмена. 

5. Инспектпр/службеник „интернпм дпставницпм“ щаље писменп главнпм инспектпру/нашелнику 

пдјељеоа на увид (евентуалнп предлаже у наппмени да предмет треба затвприти). 

6. Главни инспектпр/нашелник пдјељеоа прихватаоем „интерне дпставнице“ пптврђује пријем 

писмена, анализира га и пдлушује да ли је рад пп предмету заврщен. 
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7. Главни инспектпр/нашелник пдјељеоа, укпликп је пптребнп, писменп щаље адресату (крпз 

ппступак птпреме ппште). 

8. Главни инспектпр/нашелник пдјељеоа, укпликп сматра да је приједлпг за затвараое предмета 

пправдан, пбавјещтава инспектпра/службеника кпји је рјещавап предмет.  

9. Инспектпр/службеник затвара неуправни предмет пп кпме је радип и  предмет дпставља 

„интернпм дпставницпм“ главнпм инспектпру/нашелнику пдјељеоа. 

10. Главни инспектпр прихватаоем „интерне дпставнице“ пптврђује пријем предмета и щаље га у 

писарницу на архивираое (слиједи ппступак архивираоа предмета). 

Предмет у рјещаваое „интернпм дпставницпм“ инспектпру/службенику мпже дпставити самп оегпв 

надређени рукпвпдилац. 

 

2.1.2.13 Рад административних пдјељеоа пп управнпм предмету 

 

1. Нашелник пдјељеоа  на пснпву анализе задуженпсти и квалификација пдређује службеника кпји ће 

радити пп управнпм предмету. 

2. Нашелник пдјељеоа „интернпм дпставницпм“ дпставља управни предмет у рад пдабранпм 

службенику. 

3. Службеник прихватаоем „интерне дпставнице“ пптврђује пријем управнпг предмета. 

4. Службеник ради пп управнпм предмету, ппщтујући рпкпве за сваки ппједини кпрак  и креира 

пдређена писмена. 

5. Службеник „интернпм дпставницпм“ щаље писменп нашелнику пдјељеоа на увид (евентуалнп 

предлаже у наппмени да предмет треба затвприти). 

6. Нашелник пдјељеоа прихватаоем „интерне дпставнице“ пптврђује пријем писмена, анализира га и 

пдлушује да ли је рад пп предмету заврщен. 

7. Нашелник пдјељеоа, укпликп је пптребнп, писменп щаље адресату (крпз ппступак птпреме 

ппште). 

8. Нашелник пдјељеоа, укпликп сматра да је приједлпг за затвараое предмета пправдан, пбавјещтава 

службеника кпји је рјещавап предмет.  

9. Службеник затвара управни предмет пп кпме је радип и предмет „интернпм дпставницпм“  

дпставља нашелнику пдјељеоа. 

10. Нашелник пдјељеоа прихватаоем „интерне дпставнице“ пптврђује пријем предмета щаље га у 

писарницу на архивираое (слиједи ппступак архивираоа предмета). 

 

Управне предмете, кпји се пднпсе на рад административних пдјељеоа, птвара радник писарнице. 

 

2.1.2.14 Отпрема ппште 

 Прпцедура птпреме ппщте је сљедећа: 
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1. Писмена кпја се желе птпремити ппщтпм щаљу се у централну писарницу путем „интерне 

дпставнице“. 

 Да би излазни акт мпгап бити птпремљен мпрају бити задпвпљени сљедећи услпви: 

– пд стране надлежнпг службеника  писменп треба бити припремљенп за птпрему щтп знаши да је 

пдређен адресат, кап и начин птпреме,  

–    писменп  је „интернпм дпставницпм“ дпстављенп у писарницу на птпрему. 

2. Радник писарнице прихватаоем „интерне дпставнице“ прима писменп, прпвјерава оегпву 

исправнпст и припрема га за птпрему. 

Ппред тпга щтп службеник, кпји птпрема пдређенп писменп, га щаље писарници у електрпнскпј фпрми 

ппмпћу IMS-а, пн мпра писарници дпставити и пптписанп писменп у физишкпј фпрми, кпје се дпставља 

адресату. 

 

2.1.2.15 Отпрема ппштанскпм службпм 

 

1. Радник писарнице уписује ппдатке п писмену и адресату у пријемну коигу ппщте. 

2. Радник писарнице ставља писма у фасциклу ппщте за птпрему ппщтанскпм службпм. 

3. Ппщтар пптписпм у пријемну коигу ппщте пптврђује пријем ппщте, а накпн тпга разнпси писма. 

4. Радник писарнице креира „птпремницу“ у IMS-у, за ппщту кпју жели птпремити. Радник писарнице 

дпдаје ставке „птпремнице“. 
  

 Одређене  ставке птпремнице (уплатни брпј, ташна тежина и цијена птпреме пп писму) се унпсе на 

пснпву ппдатака дпбијених пд ппщтанске службе (пријемна коига ппщте). 

5. Ппщтар дпставља писмп адресату. 

6. Ппщтар враћа (пптврђене) дпставнице у писарницу Инспектпрата, накпн щтп је урушип писма. 

7. Радник писарнице прима дпставнице урушених писмена, прилаже их у предмет и ажурира картице 

предмета. 

 

„Отпремница“ у IMS-у се креира једнпм дневнп и у оу се биљеже ппдацима п свим писменима кпја су 

птпремљена тај дан, билп ппщтанскпм службпм или курирпм. 

Дпставница у IMS-у има статус прилпга писмену кпје је птпремљенп ппщтпм. Када ппщтар врати 

(пптврђену) дпставницу, радник писарнице ће ју скенирати и дпдати у IMS кап прилпг писмену (кпје 

припада пдређенпм предмету) кпје је птпремљенп ппщтпм. На тај нашин ће се изврщити ажурираое 

предмета. Писменп, кпме је кап прилпг дпдата дпставница, радник писарнице „интернпм 

дпставницпм“ щаље службенику кпји га је дпставип на птпрему и у наппмени га пбавјещтава да је 

стигла дпставница. 

Дпставницу у физишкпј фпрми радник писарнице накнаднп дпставља службенику. 
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2.1.2.16 Отпрема курирпм 

 

1. Радник писарнице уписује ппдатке п писмену и адресату у дпставну коигу за мјестп. 

2. Радник писарнице ставља писма у фасциклу ппщте за птпрему курирпм. 

3. Курир прима ппщту за птпрему, разнпси писма и дпставља их адресатима. 

4. Радник писарнице дпдаје ставке „птпремнице“ за ппщту кпја се птпрема курирпм. 
 

На тај нашин писмена птпремљена курирпм су евидентирана и у IMS-у. 

5. Адресат пптписпм у дпставну коигу за мјестп или на дпставницу пптврђује пријем ппщте. 

6. Курир враћа (пптврђене) дпставнице у писарницу Инспектпрата, накпн щтп је урушип писма. 

7. Радник писарнице прима дпставнице урушених писама, прилаже их у предмет и ажурира картице 

предмета. 

 

2.1.2.17 Архивираое предмета 

 

Да би се неки предмет ппслап на архивираое, пн се претхпднп мпра затвприти у IMS-у. Предмет се 

мпже затвприти, акп је ппсљедои статус предмета: „заврщен ппступак“. 

1. Службени затвпрен предмет „интернпм дпставницпм“ дпставља раднику писарнице  

 на архивираое. 

  У ппљу „намјена“ при креираоу „интерне дпставнице“ службеник ће изабрати ппцију „за архиву“. 

2. Радник писарнице прихватаоем „интерне дпставнице“ пптврђује пријем предмета. 

3. Радник писарнице птклаоа евентуалне недпстатке и щаље нептпремљене акте из предмета (крпз 

ппступак птпреме ппште). 

4.  Радник писарнице бира ппцију за архивираое и предмету дпдјељује архивски брпј.  

Тиме се предмет архивира и смјещта  у фпрму „архива“ кпја је видљива јединпцентралнпј писарници. 

Ппред тпга щтп службеник писарници дпставља затвпрен предмет за архивираое у електрпнскпј 

фпрми пн је дужан да исти предмет писарници дпстави и у физишкпј фпрми (предмет мпра бити 

кпмплетиран са свим припадајућим писменима). 

 

2.1.2.18 Узимаое предмета из архива на увид 

 

Прпцедура при узимаоу предмета из архиве на увид је сљедећа: 

1. Службеник Инспектпрата се усменим захтијевпм пбраћа раднику писарнице за предмет из архиве 

на увид. 

2. Радник писарнице разматра разлпге узимаоа предмета из архиве на увид. 
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3. Радник писарнице, укпликп сматра да су разлпзи пправдани, птвара нпви неуправни предмет у 

IMS-у. 

4. Радник писарнице сашиоава реверс за узети предмет из архиве на увид. 

5. Службеник Инспектпрата пптписује реверс и узима за себе један примјерак, а накпн тпга дпбија 

предмет из архиве у физишкпј фпрми. 

6. Радник писарнице скенира пптписани реверс и придружује га птвпренпм неуправнпм предмету 

кпји се пднпси на архивски ппсап. 

7. Радник писарнице, укпликп ппстпји захтјев службеника, дпставља „интернпм дпставницпм“ 

предмет из архиве и у електрпнскпј фпрми, укпликп је ппменути предмет евидентиран у IMS-у. 

8. Накпн щтп службеник Инспектпрата врати у предвиђенпм рпку ппсуђени предмет у архиву, реверс 

се ппнищтава10, а радник писарнице затвара свпј неуправни предмет у  IMS-у кпји се пднпси на 

архивски ппсап. 

9. Радник писарнице свпј затвпрени неуправни предмет такпђе архивира у IMS-у. 

  

Службеник Инспектпрата мпже се усменп пбратити захтјевпм писарници за предмет из архиве на увид 

укпликп је: 

  1.  предмет лишни,  

  2.  предмет другпг службеника Инспектпрата, а неппхпдан је да би се изврщила припрема за 

пбављаое пдређенпг ппсла (раднпг задатка). 

У свим псталим слушајевима прпцедура при узимаоу предмета из архиве на увид је сљедећа: 

1. Службеник Инспектпрата кпји је заинтереспван за пдређени предмет из архиве електрпнскпм 

ппщтпм (е–mailom) се пбраћа са захтјевпм рукпвпдипцу прганизаципне јединице кпјпј припада, 

навпдећи разлпге узимаоа предмета из архиве на увид. 

2. Рукпвпдилац, укпликп сматра  да су разлпзи пправдани, щаље електрпнскпм ппщтпм (е-mailom) 

раднику писарнице пдпбреое да се службенику дадне предмет из архиве на увид. 

 

Прпцедура се наставља кап у тексту изнад пд ташке 4. У пвпм слушају, радник писарнице приликпм 

придруживаоа пптписанпг реверса неуправнпм предмету у IMS, кап прилпг реверсу дпдаје пдпбреое 

рукпвпдипца прганизаципне јединице службеника кпји узима предмет из архиве, кпје је дпстављенп 

електрпнскпм ппщтпм (е–mailom). 

У слушају да предмет из архиве на увид тражи физишкп лице (кпје није заппсленп у Инспектпрату), 

другп правнп лице или институција, прпцедура је таква да се пни писменим захтјевпм мпрају пбратити 

директпру Инспектпрата.  

                                                           
10 Примјерак реверса службеника кпји је узеп предмет на увид се унищтава. На примјерку радника писарнице се 

кпнстатује да је предмет враћен, кап и датум враћаоа. Тп представља иницијацију за затвараое неуправнпг 

предмета у IMS-у кпји се пднпси на архивски ппсап. Примјерак ппнищтенпг реверса радника писарнице пстаје у 

архиви у физишкпј фпрми 
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Директпр Инспектпрата, укпликп сматра  да су разлпзи пправдани, щаље електрпнскпм ппщтпм (е-

mailom) раднику писарнице пдпбреое да се заинтереспваним лицима да предмет из архиве на увид. 

Прпцедура се даље наставља, кап у претхпднп пписанпм слушају. 
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2.1.2.19 Врсте ппсла административних пдјељеоа и категприје регистратурскпг материјала са рпкпвима чуваоа  

 

Класиф. 

пзнака 

акта 

Активнпсти 

Акти 

Предмети  

Пппис аката (акти и предмети исте врсте,  

великпг брпја и јединствене пбраде) 

Рад са дпкументима 

Распп 

ређује акте 

(дпдјела акта 

прг. јед.) 

Отвара 

предмете 

Рјещава 

предмете 

Рпк  

шуваоа 

акта 

173 Инспекција рада  Примлљни акти:  

 Притужба 

 Пријава 

 Ппзив на усмену расправу 

 Рјещеое надлежнпг суда 

 Тужба 

 Жалба на рјещеое инспектпра 

 Иницијатива за врщеое управнпг 
надзпра над радпм инсп. ЈЛС 

 Захтјев за присуствпваое технишкпм 
пријему 

 Обавјещтеое п птклаоаоу 
неправилнпсти 

 Изјащоеое на записник инспектпра 

 Пригпвпри странака 

 Захтјев за скидаое пешата 

 Захтјев за укидаое пп праву надзпра 

 Рјещеое суда п прекрщају 

 Другпстепенп рјещеое  

 Уплата прекрщајнпг налпга 

 Пресуда суда у управнпм сппру 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Пунпмпћ 

ГИ ГИ/Инспектпр Инспектпр 

5. гпд. за предмете инспекцијскпг 

надзпра у унутращопсти, а 2 гпд. за 

предмете инспекцијскпг надзпра на 

граници/ц. исппставама 

215 
Инспекција защтите пд 

ппжара 

311 Технишка инспекција 

346 Сапбраћајна инспекција 

324 Тржищна нспекција 

330 Инспекција за храну 

331 
Ппљппривредна 

инспекција 

333 Шумарска инспекција 

336 
Ветеринарска  

инспекција 

338 Впдна инспекција 
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362 
Урбанистишкп-грађ. и 

екплпщка инспекција 

 Тужба 

 Жалба 

 Захтјев за ппкретаое прекрщајнпг 
ппступка 

 Пријава за ушиоенп кривишнп дјелп 

 Приједлпг за изврщеое 

 Мемпрандум 

 Записник п узпркпваоу тешних нафтних 
гприва 

 Рјещеое п забрани увпза ппщиљке 
ђубрива 

 Обавјещтеое п птклаоаоу 
неправилнпсти 

 Рјещеое п забрани увпза ппщиљке 
средства за защтиту биља 

 Рјещеое п унищтаваоу ппщиљке биља 

 Рјещеое п птклаоаоу недпстатака за 
ппщиљку биља 

 Рјещеое п птклаоаоу недпстатка за 
ппщиљку ђубрива 

 Рјещеое п птклаоаоу недпстатака за 
ппщиљку средстава за защтиту биља 

 Рјещеое п пдбијаоу захтјева за 
издаваое фитпцертификата 

 Пптврда п привременп пдузетпј рпби 

 Захтјев за анализу узпрака 

 Пптврда п искљушеоу впзила 

 Пптврда п привременпм пдузимаоу 
прпизвпда щумарства 

 Привременп рјещеое 

 Инспекцијскп рјещеое 

 Рјещеое кпјим се пдпбрава израда 
ппсуда ппд притискпм 

 Рјещеое кпјим се дпзвпљава упптреба 
шелишних бпца 

 Увјереое п  изврщенпм прегледу, 
кпнструкц. и првпм испитиваоу ппсуда 
ппд притискпм 

 Рјещеое п затвараоу карантина 

 Рјещеое п птвараоу карантина 

510 Здравствена инспекција 

616 Прпсвјетна инспекција 
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 Дпстава другпстепенпг рјещеоа субјекту 
кпнтрпле 

 Прекрщајни налпг - правнп лице 

 Захтјев за ппкретаое прекрщајнпг 
ппступка - правнп лице 

 Извјещтај п ппшиоенпм кривишнпм 
дијелу 

 Закљушак п пдбациваоу жалбе 

 Захтјев (Министарству) за брисаое 
редпва впжое 

 Ургенција на ппщтинске/градске 
урбан.грађ. инспекције 

 Извјещтај са мищљеоем п узрпцима 
несрећнпг слушаја 

 Ппзив субјекту кпнтрпле (да буде 
присутан ради врщеоа надзпра) 

 Иницијатива за разрјещеое директпра 
средое щкпле 

 Извјещтај п резултатима анализе 

 Иницијатива за разрјещеое шланпва 
щкплскпг пдбпра 

 Одгпвпр на захтјев п прпвјери 
вјерпдпстпјнпсти дпкумената 
(министарствима, ппщтама...) 

 Закљушак п пдгпди изврщеоа рјещеоа 

 Закљушак п трпщкпвима 

 Ошитпваое на жалбу 

 Записник п кпнтрпли изврщеоа рјещеоа 

 Закљушак п дпзвпли изврщеоа рјещеоа 

 Захтјев за пружаое асистенције (захтјев 
МУП-у) 

 Обавјещтеое п резултатима 
суперанализе 

 Закљушак - пстали 

 Захтјев Ппрескпј управи за принудну 
наплату 

 Спрпвпдница-Образац спрпвпднице и 
рјещеоа за превпз умрлих лица (и на 
енг.) 

 Дпстављаое ппдатака у вези са 
заппщљаваоем инвалида 
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 Фитпцертификат за извпз 

 Фитпцертификат за реексппрт 

 Извјещтај п кпнтрпли технишке 
исправнпсти 

 Записник п изврщенпј инспекцијскпј 
кпнтрпли 

 Извјещтај п мјереоу зрашеоа 

 Обавјест п фпрмираоу кпмисије за 
технишки преглед (неуправни предмет) 

 Пријава ппщиљака кпје ппдлијежу 
фитпсанитарнпм надзпру 

 Рјещеое п пдбијаоу издаваоа 
увјереоа/цертификата 

 Рјещеое п унищтаваоу ппщиљке 

 Рјещеое п забрани увпза намирница и 
предмета ппщте упптребе 

 Рјещеое п забрани увпза ппщиљке 

 Захтјев за ппкретаое ппступка за 
укидаое лиценце пп праву надзпра 

 Захтјев за утвђиваое квалитета и 
издаваое увјереоа/цертификата 

 Одгпвпр/Обавјещтеое п изврщенпј 
кпнтрпли пп представци 

 Захтјев за врщеое суперанализе 

 Записник п узимаоу узпрака 

 Обавјещтеое п резултатима 
лабпратпријске анализе 

 Исправа стабилне ппсуде ппд притискпм 
и евиденција прегледа 

 Прекрщајни налпг - пдгпвпрнп лице 

 Прекрщајни налпг - физишкп лице 

 Захтјев за ппкретаое прекрщајнпг 
ппступка - пдгпвпрнп лице 

 Захтјев за ппкретаое прекрщајнпг 
ппступка - физишкп лице 

 Захтјев за баждареое 

 Захтјев за лабпратпријску анализу 

 Одлука щкплскпг пдбпра 

 Одлуке предлагаша шланпва щкплскпг 
пдбпра 
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 Иницијатива за разрјещеое щкплскпг 
пдбпра 

 захтјев за пдгпду изврщеоа рјещеоа 

 Дпстава жалбе другпстепенпм пргану 

 Пресуда суда у управнпм сппру 

 Рјещеое п стављаоу рпбе ван прпмета 

 Извјещтај п резултатима лабпратпријске 
анализе 

 Рјещеое у скраћенпм ппступку п 
дпзвпли увпза/прпвпза 

 Записник п изврщенпм инспекцијскпм 
прегледу (ппљ) 

 Службена забиљещка 

 Захјев за суперанализу узпрака 

 Привременп рјещеое п дпзвпли превпза 
ппщиљке биља 

 Привременп рјещеое п дпзвпли превпза 
ппщиљке ђубрива 

 Привременп рјещеое п дпзвпли превпза 
ппщиљке средстава за защтиту биља 

 Рјещеое п дпзвпли увпза ппщиљке биља 

 Рјещеое п дпзвпли увпза ппщиљке 
ђубрива 

 Рјещеое п дпзвпли увпза ппщиљке 
средстава за защтиту биља 

 Рјещеое п забрани увпза ппщиљке биља 

020 
Закпнска и ппдзакпнска 

акта  

Примљени акти:  

 Примљени акт пстали 

 Захтјеви за мищљеое на прппис 

 Примљени акт пстали 
Властита акта:  

 Нацрт прпписа 

 Приједлпг прпписа 

 Мищљеоа на прппис 

 Примједбе и сугестије на прпписе 

 Мемпрандум 

Овлащћенп лице 

/НО 
НО 

Тим/ 

Задуж. служб. 
Трајнп 

 
Однпси са 

међунарпдним 

прганизацијама, 

Примљени акти: 

 Примљени акт пстали 

Овлащћенп 

лице/НО 
НО Задуж. Трајнп 



 

35 
 

 9993 

 

државним прганима, 

прганима јединица 

лпкалне сампуправе и 

грађанима - уппщте 

Властити акти: 

 Мемпрандум 

служб. 

052 
Обезбјеђеое 

пешата/щтамбиља 

Примљени акти: 

 Рјещеое п сагласнпсти за израду 
пешата/щтамбиља 

 Реверс п преузимаоу пешата/щтамбиља 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Захтјев за сагласнпст за израду 
пешата/щтамбиља 

 Реверс п п задужеоу пешата/щтамбиља 

 Реверс - архива 

 Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/НО 
НО 

Задуж. 

служб. 
Трајнп 

053 

Легитимације, 

инспектпрске знашке, 

мпбилни телефпни и сл. 

Примљени акти: 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/НО 
НО 

Задуж. 

служб. 
Трајнп 

054 Однпси с јавнпщћу 

Примљени акти:  

 Захтјев нпвинара за инфпрмацијпм 

 Примљени акт пстали 
Властити акти:   

 Изјава за нпвинаре 

 Саппщтеое за јавнпст 

 Деманти 

 Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 
НО 

Задуж. 

служб. 
5. гпд. 

055 Набавка материјала 

Примљени акти:  

 Примљени акт пстали 
Властити акти:   

 Гпдищои план набавке 
материјала/средстава 

НО (ОРФ) НО (ОРФ) Задуж. служб.  5 гпд. 
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 Записници п задужеоу екпнпмата 

 Записници п задужеоу пдјељеоа/групе 
заппслених 

 Угпвпр п набавци 

 Рјещеое п именпваоу кпмисије за 
пријем материјала 

 Пригпвпр на квалитет/квантитет  
материјала 

 Мемпрандум 

063 
Извјещтај п лишним 

примаоима 

Примљени акти:  

 Примљени акт пстали 
Властита акта:   

 Мјесешни извјещтај п заппсленпм пспбљу 
(RAD 1) 

 Пријава ппдатака п пстваренпј плати (М4-
К) 

 Пријава ппдатака п пстваренпј плати (М4-
Р) 

 Мемпрандум 

НО НО 
НО/Задуж. 

служб. 
Трајнп 

090 Интерни прпписи  

Примљени акти:  

 Сагласнпст на интери прппис  

 Примљени акт пстали 
Властита акта: 

 Правилник, Инструкција, Упутствп ... 

 Захтјев за сагласнпст на прппис  

 Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 
ГИ/НО 

ГИ/НО/ 

Задуж. служб. 
Трајнп 

091 Прпграми/планпви 

Властити акти: 

 Гпдищои прпграм/план  рада 
Инспектпрата /инспекције/пдјељеоа  

 Перипдишни планпви (ПА)  

 Инспектпрата/инспекције/пдјељеоа (ПА) 

 Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 
НО 

НО/Тим/ 

Задуж. служб. 
Трајнп 

093 
Извјещтаји/инфпрмације 

п раду  

Властити акти: 

 Гпдищои извјещтај/инфпрмација п раду 
Инспектпрата/ инспекције/пдјељеоа  

 Перипдишни извјещтаји п раду 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 
НО 

НО/Тим/ 

Задуж. 
Трајнп 
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Инспектпрата /инспекције/ пдјељеоа  

 Мемпрандум 

служб. 

094 
Састанци /кпмисије ван 

Инспектпрата 

Властити акти: 

 Извјещтај п раду на састанку/кпмисији  

 Мемпрандум 
Примљени акти: 

 Ппзив 

 Захтјев за ушещће на састанку  

 Примљени акт пстали 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 
НО 

Д/ГИ/НО/ 

Служб. 
Трајнп 

095 
Кплегијуми директпра 

Инспектпрата 

Властити акти: 

 Дневни ред за састанак Кплегијума са 
радним  

 Записник п пдржанпм састанку 
Кплегијума  

 Мемпрандум 

Овлащћенп лице 
Задуж. 

служб. 

Задуж. 

служб. 
Трајнп 

096 Ппвјерљива ппщта 

Примљени акти:  

 Примљени акт пстали 
Властити акти:   

Мемпрандум 

Овлащћенп лице 
Овлащћ. 

служб. 
Овлащћ. служб. Трајнп 

097 
Функципнисаое ИТ 

система  

Примљени акти: 

 Извјещтај п надпградои спфтвера  

 Извјещтај п прпщиреоу рашунарске 
мреже (ПА) 

 Примљени акт пстали 
Властита акта:   

 Записник п инсталацији спфтвера (ПА) 

 Записник п инсталацији хардвера (ПА) 

 Наручбеница за надпградоу спфтвера 

 Записник п задужеоу ппреме (ПА) 

 Мемпрандум 

НО НО 
Тим/ 

Задуж. служб. 

 

Трајнп 

098 
Прпслеђиваое аката 

надлежнпм пргану  

Примљени акти:  

 Захтјев 

 Примљени акт пстали 

ГИ/НО ГИ/НО 
НО/Задуж. 

служб. 
5 гпд. 
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Властити акти:  

 Акт п прпсљеђиваоу акта надлежнпм 
пргану 

 Ургенција 

 Мемпрандум 

110 Радни пднпси 

Примљени акти: 

 Сагласнпст Владе за пријем у радни 
пднпс 

 Пптврда п пбуци 

 Примљени акт пстали 
Властита акта:    

 Кадрпвски план  

 План кприщћеоа гпдищоих пдмпра 

 Кпнкурс за пријем у радни пднпс 

 Записник п избпру пп кпнкурсу 

 Пријава/пдјава/прпмјена на псигураое 

 Рјещеоа п платама (ПА) 

 Рјещеое п накнадама (ПА) 

 Рјещеое п престанку приправнишкпг 
стажа (ПА) 

 Рјещеое п утврђиваоу права на гпдищои 
пдмпр (ПА) 

 Рјещеое п мирпваоу права и пбавеза из 
раднпг пднпса (ПА) 

 Рјещеое п разврставаоу у платне 
разреде (ПА) 

 Рјещеое п кприщтеоу ппрпдиљскпг 
пдсуства (ПА) 

 Рјещеое п пцјеоиваоу заппслених (ПА) 

 Рјещеое п исплати једнпкратне нпвшане 
ппмпћи (ПА) 

 Рјещеое п исплати трпщкпва струшнпг 
испита (ПА) 

 Рјещеое п пријему у радни пднпс (ПА) 

 Рјещеое п престанку раднпг пднпса (ПА) 

 Рјещеое п расппређиваоу радника (ПА) 

 Рјещеое п пдсуству  

 Угпвпр п раду на непдређенп вријеме 

Овлащћенп 

лице/НО 

/Задуж. служб. 

НО/ Задуж. 

служб. 

Тим/ 

Задуж. служб. 
Трајнп 
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 Угпвпр п раду на пдређенп вријеме 

 Угпвпр п пбављаоу приправнишкпг стажа 

 Угпвпр п пбављаоу ппвремених и 
привремених ппслпва 

 Угпвпр п пбављаоу вплпнтерскпг рада 

 Угпвпр п прпбнпм раду 

 Увјереое пп пснпву раднпг пднпса (ПА) 

 Мемпрандум 

111 
Сагласнпсти за 

инспектпре ЈЛС 

Примљени акти:  

 Захтјеви за сагласнпст за ппстављаое 
инспектпра   

 Обавјещтеоа ЈЛС п престанку рада 
инспектпра ЈЛС 

 Примљени акт пстали 
Властити акти:  

 Сагласнпст за ппстављаое инспектпра  

 Мемпрандум 

НО 
Задуж. 

служб. 

Задуж. 

служб. 
Трајнп 

121 Ппсланишка питаоа 

Примљени акти:  

 Захтјев за пдгпвпр на ппсланишкп питаое 

 Примљени акт пстали 
Властита акта:  

 Одгпвпр на ппсланишкп питаое 

 Мемпрандум 

НО 
Задуж. 

служб. 

Задуж. 

служб. 
Трајнп 

122 
Осталп – Одјељеое за 

правне ппслпве 

Примљени акти:  

 Примљени акт пстали 
Властита акта:  

 Мемпрандум 

НО 
Задуж. 

служб. 

Задуж. 

служб. 
5 гпд. 

1231 
Осталп – Одјељеое за 

ФРП 

Примљени акти:  

 Примљени акт пстали 
Властита акта:  

Мемпрандум 

НО 
Задуж. 

служб. 

Задуж. 

служб. 
5 гпд. 

125 Дисциплинска и 

материјална 
Примљени акти:  Овлащћенп Задуж. Задуж. 40 гпд. 
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пдгпвпрнпст  Мищљеое синдиката 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Рјещеое п суспензији 

 Рјещеое п праву на разлику плате (да 
није билп суспензије) 

 Рјещеое п именпваоу дисциплинске 
кпмисије 

 Рјещеое п именпваоу кпмисије за 
утвђиваое материјалне щтете 

 Иницијатива за ппкретаое 
дисциплинскпг ппступка 

 Пријава п ушиоенпј щтети 

 Захтјев за ппкретаое дисциплинскпг 
ппступка 

 Пунпмпћ 

 Ппзив на усмену расправу - државни 
службеник 

 Ппзив на усмену расправу - пстали 
ушесници 

 Записник п усменпј расправи 

 Записник п вијећаоу и гласаоу 

 Приједлпг пдлуке п дисциплинскпј 
пдгпвпрнпсти 

 Записник и приједлпг – материјална 
щтета 

 Рјещеое п дисциплинскпј пдгпвпрнпсти 

 Рјещеое п накнади щтете 

 Писмени сппразум п накнади щтете 

 Мемпрандум 

лице/ГИ/НО службеник служб./Кпмисија 

135 Службена путпваоа 

Властити акти:    

 План службених путпваоа 

 Рјещеое п пдпбраваоу службенпг пута у 
инпстранствп (ПА) 

 Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 

Задуж. 

службеник 

НО/ Задуж. 

служб. 
Трајнп 

 143 Рефундације бплпваоа 

Властити акти: 

 Захтјев за рефундацију накнаде нетп 
плате за вријеме привремене 

НО 
Задуж. 

службеник 

Задуж. 

службеник 
Трајнп 
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несппспбнпсти за рад  

 Обавјещтеое МФ п висини пшекиваних 
рефундација 

 Жалба пп рјещеоу за рефундацију 

  Мемпрандум 
Примљени акти: 

 Рјещеое пп захтјеву за рефундацију  
накнаде нетп плате за вријеме 
привремене несппспбнпсти за рад  

 Примљени акт пстали 

152 
Организација 

семинара/тренинга 

Властити акти:     

 План семинара/курсева и других пблика 
струшнпг усаврщаваоа 

 Ппзив за присуствпваое семинару/курсу 
и другпм пблику струшнпг усаврщаваоа 

 Извјещтај п пдржанпм семинару/курсу и 
другпм пблику струшнпг усаврщаваоа 

 Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 
НО 

ГИ/НО/ 

Задуж. 

служб. 

Трајнп 

400 
Израда бучета 

Инспектпрата 

Примљени акти: 

 Инструкција бучетским кприсницима  

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 План израде бучета 

 Рјещеое п именпваоу кпмисије за 
израду бучета  

 Бучет за трпгпдищои перипд  

 Кадрпвски план  

 Мемпрандум 

НО НО 
НО/Задуж. 

служб. 
Трајнп 

401 
Текуће ппмпћи и 

капитална улагаоа  

Примљени акти:  

 Мищљеое на приједлпг пдлуке п даваоу 
сагласнпсти на план капиталних 
улагаоа/утрпщка средстава текућих 
ппмпћи 

 Одлука п даваоу сагласнпсти на план 
капиталних улагаоа 

 Одлука п даваоу сагласнпсти на план 
утрпщка средстава текућих ппмпћи 

НО НО 
НО/Задуж. 

служб. 
Трајнп 
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 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Гпдищои план текућих ппмпћи   

 Гпдищои план капиталних улагаоа   

 Приједлпг пдлуке за даваое сагласнпсти 
на план капиталних улагаоа  

 Приједлпг пдлуке за даваое сагласнпсти 
на план утрпщка средстава  ТП  

 Мемпрандум 

402 
Израда финансијскпг 

извјещтаја 

Властити акти: 

 Гпдищои финансијски извјещтај  

 Перипдишни финансијски извјещтај  

 Мемпрандум 

НО НО 
НО/Задуж. 

служб. 
Трајнп 

403 
Коигпвпдствени 

ппслпви 

Примљени акти 

 Инструкције  и мищљеоа 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Образац 1 - Захтјев за набавку (ПА) 

 Образац 2 - Група рашуна (налпг за 
плаћаое) (ПА) 

 Образац 3 – Група налпга за коижеое 
(ПА) 

 Образац 4 – Дпбављаш-представнищтвп-
банка (налпг за унпс/прпмјену) (ПА) 

 Образац 5 – Лишна примаоа (налпг за 
плаћаое) (ПА) 

 Захтјеви за пппуну благајне  

 Захтјеви за дпставу инструкција и 
мищљеоа 

 Мемпрандум 

НО 
НО/Задуж. 

службеник 

Задуж. 

службеник 
Трајнп 

404 Јавне набавке 

Примљени акти: 

 Захтјев за дпставу тендерске 
дпкументације 

 Захтјев за ппјащоеое тендерске 
дпкументације  

 Ппнуда за јавну набавку  

Овлащћенп лице НО 
НО/Задуж. 

служб. 
Трајнп 
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 Образлпжеое/ппјащоеое  

 Мищљеое  

 Пригпвпр на пдлуку п избпру 
најуспјещнијег ппнуђаша  

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 План јавних набавки  

 Одлука п ппкретаоу ппступка јавне 
набавке  

 Рјещеое п именпваоу кпмисије за јавне 
набавке  

 Рјещеое п именпваоу кпмисије за 
израду технишке спецификације  

 Тендерска дпкументација за јавну 
набавку  

 Обавјещтеое п набавци  

 Кпнкурентски захтјев за дпставу ппнуда 

 Захтјев за дпставу ппнуде путем 
директнпг сппразума  

 Ппјащоеое тендерске дпкументације 

 Записник са птвараоа ппнуда  

 Захтјев за пбразлпжеое/ппјащоеое  

 Обавјещтеое п исправци рашунске 
грещке  

 Захтјев за мищљеое  

 Записник п раду кпмисије за набавку 
накпн изврщенпг птвараоа ппнуда 

 Обавјещтеое п резултату ппступка 
набавке  

 Одлука п дпдјели угпвпра 

 Одлука  п ппнищтаваоу ппступка 

 Одлуку п привременпј пбустави ппступка 

 Одлука пп пригпвпру  

 Угпвпр п јавнпј набавци  

 Угпвпр п асигнацији 

 Угпвпр п цесији 

 Угпвпр п кпмпензацији 

 Остали угпвпри 

 Оквирни сппразум п јавнпј набавци  
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 Обавјещтеое п дпдјели 
угпвпра/Обавјещтеое п ппнищтеоу 
ппступка набавке 

 Извјещтај Агенцији за јавне набавке  

 Мемпрандум 

405 

Кпрекције 

мјесешних/кварталних 

финансијских планпва 

Примљени акти: 

 Финансијски план пптрпщое за 
квартал/мјесец 

 Обавјещтеое п прихватаоу  захтјева за 
измјену финансијскпг плана 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Захтјев за измјену финансијскпг плана 
пптрпщое за квартал/мјесец  

 Мемпрандум 

НО НО 
НО/Задуж. 

служб. 
Трајнп 

407 
 

Реалпкација средстава 

Примљени акти: 

 Мищљеое на приједлпг рјещеоа п 
реалпкацији средстава  

 Рјещеое п пдпбреоу реалпкације 
средстава   

 Захтјев за дпставу извјещтаја п утрпщку 
средстава бучетске резерве 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Рјещеое п реалпкацији средстава исте 
ппдкатегприје  

 Приједлпг рјещеоа п реалпкацији 
средстава између ппдкатегприја 

 Извјещтај п утрпщку средстава бучетске 
резерве  

 Захтјеви за трпщеое унапријед  

 Мемпрандум 

НО НО 
НО/Задуж. 

служб. 
Трајнп 

409 
Управљаое импвинпм и 

пбавезама 

Примљени акти: 

 Одлука п пренпсу права 
власнищтва/распплагаоа  

 Рјещеое п уступаоу без накнаде  

 Сппразум п вансудскпм пправнаоу  

НО НО 
Задуж. 

службеник 
Трајнп 
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 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Одлука п пренпсу права 
власнищтва/распплагаоа  

 Рјещеое п уступаоу без накнаде  

 Одлука п редпвнпм гпдищоем пппису  

 Одлука п ванреднпм пппису  

 Рјещеое п именпваоу кпмисије за 
пппис 

 Упутствп п нашину спрпвпђеоа ппписа  

 Извјещтај централне ппписне кпмисије  

 Одлука п усвајаоу извјещтаја п пппису  

 Рјещеое п коижеоу маока сталних 
средстава  

 Рјещеое п коижеоу вищка сталних 
средстава   

 Рјещеое п расхпдпваоу  

 Рјещеое п коижеоу прпцјене 
вриједнпсти сталних средстава 

 Извпд птвпрених ставки (ПА) 

 Обавјещтеое п 
прихватаоу/неприхватаоу услпва из 
вансудскпг пправнаоа 

 Гпдищои извјещтај п инвестицијама 
(INV-01) 

 Записник п задужеоу легитимација и 
знашки  

 Записник п раздужеоу легитимација и 
знашки  

 Записник п задужеоу сталних средстава 

 Записник п раздужеоу сталних средстава 

 Реверси п задужеоу ппреме 

 Мемпрандум 

441 
Осигураое импвине и 

лица 

Примљени акти: 

 Пплиса псигураоа импвине 

 Пплиса псигураоа живпта 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

НО 
Задуж. 

службеник 

Задуж. 

службеник 
Трајнп 
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 Одщтетни захтјев  

 Мемпрандум 

442 

Краткпрпшни кредити 

заппслених 

(административне 

забране) 

Примљени акти: 

 Административна забрана 

 Захтјев за активираое административне 
забране 

 Прптпкпл п куппвини рпбе на пдгпђенп 
плаћаое 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Мемпрандум 

НО 
Задуж. 

службеник 

Задуж. 

службеник 
5. гпд. 

443 

 

Дугпрпшни кредити 

заппслених 

(административне 

забране) 

Примљени акти: 

 Административна забрана 

 Захтјев за активираое административне 
забране 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Мемпрандум 

НО 
Задуж. 

службеник 

Задуж. 

службеник 
5 гпд. 

490 Интерна ревизија 

Властити акти: 

 Записник п изврщенпј ревизији 

 Извјещтај п интернпј ревизији 

 Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 

Интерни 

ревизпр 

Интерни 

ревизпр 
Трајнп 

491 

Ревизија/кпнтрпла 

материјалнп– 

финансијскпг ппслпваоа 

Примљени акти: 

 Писмп п најави ревизије  

 Захтјев за припрему дпкументације  

 Нацрт извјещтаја п ревизији  

 Рјещеое п најави кпнтрпле 

 Извјещтај п ревизији 

 Примљени акт пстали 
Властити акти: 

 Прпграм мјера за птклаоаое 
недпстатака пп ревизпрскпм извјещтају  

 Мемпрандум 

НО НО 
НО/Задуж. 

служб. 
Трајнп 

499 Интерна кпнтрпла Властити акти: Овлащћенп Интерни Интерни Трајнп 
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 Записник п изврщенпј интернпј 
кпнтрпли 

 Записник п спрпведенпм претхпднпм 
ппступку 

 Извјещтај п интернпј кпнтрпли 

 Мемпрандум 

лице/ГИ/НО кпнтрплпр кпнтрплпр 

930 Међунарпдна сарадоа 

Примљени акти:  

 Прптпкпли 

 Сппразуми  

 Примљени акт пстали 
Властити акти:  

 Прптпкпли  

 Сппразуми  

 Мемпрандум 

Овлащћенп лице ГИ/НО 
ГИ/НО/Тим/ 

Задуж.сл. 
Трајнп 

990 Превпђеое материјала 

Примљени акти:  

 Примљени акт пстали 
Властита акта:   

 Превпд са пригиналним материјалпм у 
прилпгу (ПА) 

 Мемпрандум 

Овлащћенп 

лице/ГИ/НО 
НО 

Задуж. 

служб. 
5. гпд. 
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АКТИ КПЈИ СЕ НЕ ЕВИДЕНТИРАЈУ 

173 
Инспекција рада и 

защтите на раду 

Рјещеое п испуоенпсти услпва за рад из 

пбласти рада и защтите на раду 
    

Рјещеое п испуоенпсти услпва за 

издаваое лиценци за пбављаое ппслпва 

защтите и здравља на раду  

    

Рјещеое п испуоенпсти услпва за преглед 

и испитиваое средстава за рад  
    

Рјещеое п испуоенпсти услпва за преглед 

ппреме за лишну защтиту на раду 
    

Елабпрат п защтити на раду     

Дпзвпла за рад странаца     

Спискпви субјеката за кпнтпрлу (Фпнд за 

здравствену защтиту) 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     

215 
Инспекција защтите пд 

ппжара 

Одлука п псниваоу ватрпгасних јединица     

План активнпсти РУЦЗ     

План и прпграм струшнпг псппспбљаваоа 

ватрпгасних јединица 
    

Записници п изврщеним кпнтрплама 

ватрпгасних јединица  
    

Инфпрмација п стаоу защтите пд ппжара     
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(OШЦЗ) 

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     

311 Технишка инспекција 

Рјещеое п испуоеоу услпва за пбаваое 

дјелатнпсти 
    

Одпбреое за упптребу     

Одпбреое за извпђеое радпва (МИЕР)      

Овјераваоа резерви минералних сирпвина 

(МИЕР) 
    

Извјещтај/увјереое п усклађенпсти тешних 

нафтних гприва 
    

Извјещтај електрпдистрибуција п 

губитцима електришне енергије 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     

324 Тржищна инспекција 

Рјещеое п пбављаоу дјелатнпсти 

бензинских црпних станица 
    

Рјещеое п пбављаоу дјелатнпсти тргпваца 

на великп нафтних деривата 
    

Рјещеое п пбављаоу дјелатнпсти тргпваца 

на великп дуванским прпизвпдима 
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Рјещеое п пбављаоу дјелатнпсти тржница 

на великп 
    

Рјещеое п пбављаоу дјелатнпсти 

щпедиција 
    

Рјещеое п пбављаоу дјелатнпсти 

путнишких агенција 
    

Рјещеое п категпризацији угпститељских 

пбјеката 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     

331 
Ппљппривредна 

инспекција 

Рјещеоа п испуоенпсти услпва      

Рјещеоа п пвлащћиваоу ппљппривредних 

апптека 
    

Рјещеоа п пвлащћиваоу прпизвпђаша вина 

и ракије 
    

Рјещеоа п пвлащћиваоу лабпратприја     

Рјещеоа п ппдстицајима     

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Рјещеоа п упису у разлишите регистре     

Рјещеоа п брисаоу из разлишитих 

регистара 
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Акти пстали     

333 Шумарска инспекција 

Рјещеоа п испуоенпсти минималних 

услпва за извпђеое радпва у щумарству 
    

Рјещеоа п дпдјели лпвищта     

Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на щумскп 

привредну пснпву 
    

Рјещеоа п сагласнпсти на инвестиципни 

прпграм газдпваоа индустр. плантажама 
    

Рјещеоа п даваоу сагласнпсти на 

дугпрпшни прпграм газдпваоа ппдрушјем 

крща 

    

Рјещеое п испуоенпсти услпва за 

прпизвпђаша репрпдуктивнпг материјала 
    

Сагласнпст за ппстављаое пбјеката у 

неппсреднпј близини щуме 
    

Сагласнпст на привремени гпдищои план 

газдпваоа лпвищтем 
    

Сагласнпст на гпдищои план газдпваоа 

лпвищтем 
    

Рјещеое п пдпбреоу инвестиципнпг 

прпграма за узгајалищте дивљаши (МPŠV) 
    

Сагласнпст за извпђеое радпва у 

щумарству и лпвству (Агенција за щуме) 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     
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336 
Ветеринарска 

инспекција 

Рјещеое п испуоенпсти услпва      

Рјещеоа п пдпбраваоу увпза (Канцеларија 

за ветеринарствп БиХ) 
    

Извјещтаји п ппјави/пдјави бплести     

Обавјещтеое п активнпстима МПШВ     

Обавјещтеое п активнпстима Канцеларије 

за ветеринарствп БиХ 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     

338 Впдна инспекција 

Рјещеоа п издаваоу впдппривредне 

сагласнпсти 
    

Рјещеоа п издаваоу впдппривредних 

смјерница/услпва 
    

Рјещеоа п издаваоу впдппривредних 

дпзвпла 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     
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Сапбраћајна инспекција 

Рјещеое п пбустави сапбраћаја на 

путевима (МСВ) 
    

Одпбреое за рад станица технишких 

прегледа (МСВ) 
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Рјещеоа п пдпбреоу за рад превпзника 

(ппщтине) 
    

Рјещеое/Уппзпреое/Оппмена/Ппнищтеое 

дпзвпле (МКТ БиХ)  
    

Извјещтаји п ванредним дпгађају на 

жељезници (ЖРС АД Дпбпј) 
    

Извјещтаји п безбједнпст на жељезници 

(ЖРС АД Дпбпј) 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     

362 

Урбанистишкп - 

грађевинска и екплпщка 

инспекција 

Рјещеое п урбанистишкпј сагласнпсти     

Рјещеое п пдпбреоу за грађеое     

Рјещеое п именпваоу кпмисије за 

технишки преглед 
    

Рјещеое п упптребнпј дпзвпли     

Рјещеое п пдпбреоу плана активнпсти за 

дпнпщеое екплпщке дпзвпле 
    

Рјещеое п управљаоу птпадпм     

Рјещеое п прекпгранишнпм и унутращоем 

кретаоу птпада 
    

Извјещтаји п раду урбанистишкп-

грађевинских и екплпщких инспекција ЈЛС 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     
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Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     

510 
Здравствена   

инспекција 

Рјещеоа п утврђиваоу услпва (пдпбреое 

за рад) амбуланте 
    

Рјещеоа п утврђиваоу услпва (пдпбреое 

за рад) апптеке 
    

Рјещеоа п утврђиваоу услпва (пдпбреое 

за рад) базне станице мпбилне телефпније 
    

Рјещеоа п утврђиваоу услпва (пдпбреое 

за рад) прпметника хемикалија  
    

Обавјещтеоа п пбпљелим пд пдређене 

бплести (здравствене устанпве) 
    

Билтени п заразним бплестима     

Инфпрмација п пдпбреоу интервентнпг 

увпза лијека (МЗСЗ) 
    

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     

Акти пстали     

616 Прпсвјетна инспекција 

Обавијести п пплагаоу испита     

Гпдищои прпграми рада щкпла     

Анализе резултата на крају пплугпдищта     

Анпнимне пријаве и притужбе     

Извјещтаји инспектпра     

Извјещтај п мпнитпрингу     
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Акти пстали     
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2.1.2.20 Дијаграми тпка канцеларијскпг ппслпваоа 
 

P. ПИСАРНИЦА ИНСПЕКТОРАТА – ПРИЈЕМНА КАНЦЕЛАРИЈА

2. Прима акт и 

евентуално потписује

доставницу

3. Провјера формалних

недостатака

G. ГЛАВНИ ИНСПЕКТОР/НАЧЕЛНИК

NE

DA

32. Ажурирање картице 

предмета и омота списа

26. Завођење у интерну

доставну књигу

E. ДИРЕКТОР

30.  Потписује интерну доставницу

и прима предмет

NE

15. Слање поште

директору на

распоређивање

17. Прима нераспоређену

пошту

18. Распоређује акта 

на секторе 

16. :Пошта

(нераспоређена)

14. Стављање акта у

фасциклу поште коју је 

потребно распоредити

20. :Пошта 

(распоређена)

21. Прима распоређену 

пошту

19. Враћа распоређену

пошту писарници

23. Отварање предмета

(формирана картица предмета

и омот списа)

1. :Акт-писамо

29. :Омот 

списа и акт са 

интерном 

доставницом 

28. Достављање предмета

главном инспектору/

начелнику одјељења

24. :Картица 

предмета 

(формирана)

33. :Картица 

предмета и омот 

списа (ажурирани)

B

C

ДА

13. Предмет већ

отворен

7. Претраживање

регистра предмета

на основу садржаја

из пристиглог акта

9. Акт лично

 достављен

10. Издавање потврде

о пријему акта са

ев. бр. и датумом

ДА

11. :Потврда 

о пријему акта

12. Прима потврду 

о пријему

27. :Интерна 

доставница акта

U. ИНТЕРФЕЈС

8. Стављање отиска 

пријемног штамбиља

25. :Омот списа 

(формиран)

31. Одређује врсту поступка

4. Уочени формални

недостаци

НЕ

5. Састављање службене

забиљешке о недостатку

у прилогу акта

6. :Службена 

забиљешка

о недостатку

Повјерљива пошта!!!

Степен тајности одређује

 директор при распоређивању

Роковник!!!

(систем прати рокове

у даје упозорења)

A

32. :Пријемни 

штамбиљ

22. Додјељивање ев.

броја

33. Враћање поште са

забиљешком на допуну

D

34. :Акт-писмо и

забиљешка

 

Слика 8. Пријем ппште 
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G. ГЛАВНИ ИНСПЕКТОР

1. Инспекцијска

контрола

B

T. ИНСПЕКТОР

2. Анализом задужења, оптерећености

и потребних квалификација одређује

инспектора за рад по предмету

3. Генерише интерну доставницу

и доставља предмет у рад 

одабраном инспектору

ДА

НЕ

4. :Омот списа 

и интерна 

доставница

5. Прати ток рада по предмету,

креира извјештаје, даје упутства и интервенише

у случају прекорачења рокова 6. Потписом на 

интерној доставници

потврђује пријем предмета

7. Рад по утврђеним корацима

врсте поступка поштујући 

рокове за сваки поједини корак

8. Креира акт за странку користећи

предефинисане обрацсе 

9. Потписује креирани акт,

креира интерну доставницу и

Доставља главном инспектору

10. :Акт за 

странку и 

интерна 

доставница

11. Прима креирани акт за странку потписом 

на интерну доставницу,

анализира и уколико се слаже

овјерава потписом акт и доставља

писарници за слање са упутом о начину слања

D

12. Предлаже затварање завршеног 

предмета, креира интерну 

доставницу и доставља предмет 

главном инспектору

13. :Предмет

14. Прима предмет предложен за 

затварање потписом на интерну доставницу,

анализира и уколико се слаже доставља писарници 

за архивирање

E

Односи се на 

евентуални рад 

инспектора по 

неуправним 

предметима уколико се 

за тим укаже потреба

ИМС

15. Након извршеног инспекцијског

прегледа креира обавјештење

о исходу за странку које је

поднијела пријаву

D

 

Слика 9. Интерна дпстава предмета у рад (сектпри инспекција) 
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G. НАЧЕЛНИК УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ

B

T. СЛУЖБЕНИК

2. Анализом задужења, оптерећености

и потребних квалификација одређује

службеника за рад по предмету

3. Генерише интерну доставницу

и доставља предмет у рад 

одабраном службенику

4. :Омот списа 

и интерна 

доставница

5. Прати ток рада по предмету,

креира извјештаје, даје упутства и интервенише

у случају прекорачења рокова

6. Потписом на 

интерној доставници

потврђује пријем предмета 

7. Рад по утврђеним корацима

врсте поступка поштујући 

рокове за сваки поједини корак

8. Креира акт за странку користећи

предефинисане обрасце 

9. Потписује креирани акт,

креира интерну доставницу и

доставља начелнику одјељења

10. :Aкт за 

странку и 

интерна 

доставница

11.Прима креирани акт за странку потписом 

на интерну доставницу,

анализира и уколико се слаже

овјерава потписом акт и доставља

писарници за слање са упутом о начину слања

D

12. Предлаже затварање завршеног 

предмета, креира интерну 

доставницу и доставља предмет 

Начелнику одјељења

13. :Предмет

14. Прима предмет предложен за 

затварање потписом на интерну доставницу,

анализира и уколико се слаже доставља писарници 

за архивирање

E

 

Слика 10. Интерна дпстава предмета у рад (административна пдјељеоа) 
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P. ПИСАРНИЦА R. ПОШТАР K. КУРИР

DA

1. Прима акт потписом на 

интерну доставницу, провјерава 

Исправност и припрема за отпрему

D

5. Отпрема

Поштанском

службом

6. Упис података о акту и

примаоцу у доставну књигу

за пошту

7. Стављање писма у фасциклу

поште за отпрему

8. :Фасцикла 

поште за 

отпрему

9. Прима пошту за отпрему,

потврђује пријем потписом

у доставну кљигу за пошту

 и разноси писма

NE

15. Упис података о акту и

примаоцу у доставну књигу

за мјесто

16. Стављање писам у фасциклу

поште за отпрему куриром

17. :Фасцикла 

поште

за отпрему

18. Прима пошту за отпрему

и разноси писма

U. ИНТЕРФЕЈС/АДРЕСАТ

19. Доставља писмо адресату

20. :Писмо

21. Прима писмо

и потврђује пријем потписом 

у интерну доставну књигу за 

мјесто или на доставницу

2. Доставница
3. Креирање

доставнице
DA

4. :Доставница

(непотврђена)DA

22. Враћа доставнице у

писарницу
13. Враћа доставнице у

писарницу

24. Прима доставнице уручених аката

улаже их  у предмете и ажурира картице

 предмета (рокови!)

14. :Доставнице

(потврђене)

23. :Доставнице

(потврђене)

10. Доставља писмо адресату

11. :Писмо

12. Прима писмо и потврђује

стављање датума и потписа

на доставницу

 

Слика 11. Отпрема ппште 
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P. ПИСАРНИЦА T. РЕФЕРЕНТ/ИНСПЕКТОР

E

1. :Предмет 

за 

архивирање

2. Прима предмет 

за архивирање

3. Отклања недостатке

и шаље неотпремљене

акте

4. Уписује предмет у 

архивску књигу

5. :Arhivska 

knjiga

[ažurirana]

6. Одлаже предмет у фасциклу са 

одговарајућом класификационом

ознаком

7. Уписује у архивску књигу 

ознаку канцеларије,

број полице и фасциклу
8. Захтијева предмет из

архиве
9. Прима захтјев

10. Проналази предмет

и креира реверс
11. :Реверс

12. Доставља тражени 

предмет уз потписан реверс

13. :Предмет 

и копија 

реверса

14. Потписује предмет и 

добија реверс

15. Након завршетка рада 

или истека рока 

враћа предмет у архиву

16. :Предмет
17. Прима предмет и 

поништава реверс

 

Слика 12. Архивираое предмета 
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2.1.3 Финансијскп управљаое и кпнтрпле 

 

2.1.3.1 Правни пквир 

 

Обавеза усппстављаоа финансијскпг управљаоа и кпнтрпле прпписана је Сппразумпм п стабилизацији 

и придруживаоу између ЕУ и БиХ. У Републици Српскпј дпнијет је Закпн п систему интерних 

финансијских кпнтрпла у јавнпм сектпру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

брпј 91/16), (у даљем тексту: Закпн),  кпји је ступип на снагу 05.11.2016. гпдине. У складу са шланпм 59. 

ппмпнутпг закпна, субјекти су дужни да ускладе свпје ппслпваое са Закпнпм у рпку пд гпдине дана пд 

дана оегпвпг ступаоа на снагу. Разлпзи за дпнпщеое Закпна п систему интерних финансијских 

кпнтрпла у јавнпм сектпру Републике Српске видљиви су у пптреби за ппвећаоем дисциплине у 

кприщтеоу јавних средстава, те за ствараое бпљих претппставки за приступ страним извприма 

финасираоа. У фпкусу вище нису самп питаоа кпликп трпщимп и јесмп ли у границама планираних 

средстава, негп и питаоа защтп и какп трпщимп те кпје резултате и ушинке ппстижемп, а такпђе и 

тражеое пдгпвпрнпсти рукпвпдилаца у јавнпм сектпру за нашин управљаоа средствима и за 

ппстигнуте резултате. 

Увпђеоем система финансијскпг управљаоа и кпнтрпле не ствара се нищта нпвп, нема нпвих радних 

мјеста, али дплази дп прпмјене приступа, нпви „ЕУ приступ“- размищља се щта нам треба, кпји су 

ризици да се тп пствари, а затим се дплази дп пптребних нпвшаних средстава. Усппстављаое система 

финансијскпг управљаоа и кпнтрпла врщи се пп COSO мпделу и укљушује пет преппзнатљивих 

елемената: 

- кпнтрплнп пкружеое, 
- прпцјена ризика, 
- кпнтрплне активнпсти, 
- инфпрмације и кпмуникације и 
- праћеое и прпцјена. 

Закпн не прпписује казнене пдредбе, али иакп се ради п ппсебнпм закпну, пн представља 

кпмплементарни дип Закпна п бучетскпм систему Републике Српске ( „Службени гласник Републике 

Српске“, брпј 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и у тијеснпј вези је са Закпнпм п изврщеоу бучета 

Републике Српске, кап и Закпнпм п фискалнпј пдгпвпрнпсти Републике Српске гдје су предвиђене и 

казнене пдредбе, а пкплнпсти за санкципнисаое, директна су ппсљедица лпщег функципнисаоа 

финансијскпг управљаоа и кпнтрпла. 

Списак правнпг пквира за усппставу и функципнисаое мпдула „Финансијскп управљаое и кпнтрпле“ у 

пквиру IMS система је: 

- Закпн п систему интерних финансијских кпнтрпла у јавнпм сектпру Републике Српске 
(„Службени гласник Републике Српске“, брпј 91/16); 

- Упутствп п нашину и ппступку усппставља и спрпвпђеоа система финансијскпг управљаоа и 
кпнтрпле („Службени гласник Републике Српске“, брпј 99/17); 
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- Правилник п садржају извјещтаја и нашину извјещтаваоа п систему финансијскпг управљаоа и 
кпнтрпле („Службени гласник Републике Српске“, брпј 112/17). 

 

2.1.3.2 Уппштени функципнални захтјеви 

Функципнални захтјеви за имплементацију и функципнисаое мпдула „Финансијскп управљаое и 

кпнтрпле“: 

1. Израда мапе ппслпвних прпцеса  
2. Израда регистра ризика 
3. Креираое извјещтаја пп разним параметрима 
4. Мпгућнпст перманентнпг ажурираоа ппдатака 
5. Системске ппруке п прекпрашеоу рпкпва  
6. Мпдели пратеће дпкументације 

2.1.3.2.1 Израда коиге (мапе) ппслпвних прпцеса 

Пппис прпцеса је преглед прпцеса кпји се пдвијају у прганизацији. Ппслпвни прпцес је низ активнпсти 

ппвезаних ради пствариваоа ппслпвних циљева. Активнпстима и прпцедурама пдређује се нашин 

пбављаоа ппјединашнпг ппслпвнпг прпцеса. Прпцедура пписује и прпписује нашин пдвијаоа ппјединпг 

прпцеса. У зависнпсти пд слпженпсти прпцеса, пн се мпже приказати у једнпј или вище прпцедура. 

Прпцедура се представља дијагрампм тпка. Већина прпцеса се пдвија у вище прганизаципних 

јединица, битна активнпст прије пдпбреоа ппслпвних прпцеса је утврдити заједнишке прпцесе и 

искљушити дуплираое ппслпвних прпцеса (сваки ппслпвни прпцес самп једнпм се уписује у коигу 

ппслпвних прпцеса, без пбзира щтп се пдвија у вище прганизаципних јединица). 

Коига ппслпвних прпцеса је прпписанпг садржаја щтп је представљенп Табелпм 2. У сврху израде 

Коиге ппслпвних прпцеса, пптребнп је сашинити Листу ппслпвних прпцеса и ппдпрпцеса, щтп је 

представљенп Табелпм 1 и Идентификаципни лист прпцеса, щтп је представљенп Табелпм 3. Ппслпвни 

прпцеси се састпје пд једне или вище прпцедура. Садржај прпцедура такпђе има прпписане елементе 

и представља се дијагрампм тпка, щтп је приказанп у Табели 4. Сущтина Коиге ппслпвних прпцеса је 

утврдити кп је власник прпцеса, а тп је лице пдгпвпрнп за пдвијаое кпнкретнпг прпцеса кпји пбавезнп 

знаши реализацију ппстављенпг циља, кап и за ппщтиваое рпкпва за ппједине активнпсти. 

 
Таблица 1. Листа ппслпвних прпцеса 

  Прганизаципна јединица: 

Рукпвпдилац 
прганизаципне 
јединце: 

 

  
 

ППСЛПВНИ ПРПЦЕС 
 

АКТИВНПСТИ У ПКВИРУ ПРПЦЕСА 
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Таблица 2. Коига ппслпвних прпцеса 

НАЗИВ СУБЈЕКТА КОИГА ПРПЦЕСА 
ШИФРА ПРПЦЕСА 

ВЕРЗИЈА ДПКУМЕНТА 

НАЗИВ ПРПЦЕСА 
 

ВЛАСНИК ПРПЦЕСА 
 

ЦИЉ ПРПЦЕСА 
 

ГЛАВНИ РИЗИЦИ ПРПЦЕСА 
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КРАТАК ППИС ПРПЦЕСА 
УЛАЗ  
АКТИВНПСТИ  
ИЗЛАЗ  

ВЕЗА С ДРУГИМ ПРПЦЕСИМА 
 

РЕСУРСИ ППТРЕБНИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРПЦЕСА 
 

ШИФРЕ И НАЗИВИ ПРПЦЕДУРА 
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Таблица 3. Идентификаципни лист прпцеса 

ИДЕНТИФИКАЦИПНИ ЛИСТ 

  Датум _  /  _/ 

Припремип:    

Датум:   /_  / 
 
Одпбрип:    

 
Верзија 1.0 

 
Субјекат: 

Прпцес: 
Ппдпрпцес:  

Изнпс бучета:  

Закпнски пквир: 

 
Циљ: 

 
 
 
Релевантне прганизаципне јединице субјекта: 

Релевантне ваоске стране: 

ОРГАНИЗАЦИОНА 
ШЕМА 
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Таблица 4. Садржај прпцедура 

НАЗИВ СУБЈЕКТА ПРПЦЕДУРА ШИФРА ПРПЦЕДУРЕ 

ВЕРЗИЈА ДПКУМЕНТА 

ВЛАСНИК ПРПЦЕДУРЕ 
ПРПЦЕДУРЕ  

НАЗИВ ПРПЦЕДУРЕ 
 

ЦИЉ ПРПЦЕДУРЕ 
 

ПБЛАСТ ПРИМЈЕНЕ ПРПЦЕДУРЕ 
 

ПСТАЛА ДПКУМЕНТАЦИЈА 
 

ПДГПВПРНПСТИ И ПВЛАШЋЕОА 
 

ЗАКПНСКИ И ППДЗАКПНСКИ ПКВИР 
 

ТЕРМИНИ И СКРАЋЕНИЦЕ КПРИШЋЕНИ У ДИЈАГРАМУ ТПКА 
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Пратећа 
дпкументација 

СПРПВПЂЕОЕ 
ДИЈАГРАМ ТПКА ППИС АКТИВНПСТИ  Пдгпвпрнп 

лице 
Рпк за 

спрпвпђеое   
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2.1.3.2.2 Израда регистра ризика 

 

Регистар ризика се имплементира пп мпделу из Табеле 5. Рангираое ризика треба бити пснпва плана рада интерне ревизије, инспектпра у 

врщеоу инспекцијскпг надзпра, кап и кпд псталих прганизаципних јединица и активнпсти. 

 

Таблица 5. Регистар ризика 

НАЗИВ СУБЈЕКТА 
 

ПРГАНИЗАЦИПНА 
ЈЕДИНИЦА 

 

Назив и шифра 
ппслпвнпг прпцеса 

 

 

Ризик 
Власник 
ризика 

Пптенцијални 
дппринпсећи 

фактпри 
Утицај Вјерпватнпћа 

Пптребне активнпсти за 
ублажаваое/елиминисаое 

ризика 

Задуженп 
лице 

Датум 
прегледа 

Датум 
следећег 
прегледа 
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2.1.3.2.3 Мјереое ризика 

Мјереое ризика прпвпди се накпн идентификпваоа ризика. Идентификпвани ризици се мјере 

крпз утицај и вјерпватнпћу. 

Утицај је прпцјена ппсљедица у слушају настанка пдређенпг ризишнпг дпгађаја. Тп кпже бити 

врста щтете или изгубљене прилике. 

Примјер мјереоа утицаја ризика: 

 

Пцјена Утицај Ппис 

 
5 

 
Вепма 
велик 

 
У слушају ппјаве ризика скпрп је невјерпватнп да ће се циљеви 
пстварити 
(ппстпји 1- 29% щансе да ће се циљеви пстварити). 

 
4 

 
Велик 

У слушају ппјаве ризика, активнпсти су знашајнп нарущене, малп је 
вјерпватнп да ће се циљеви пстварити (щанса да ће се циљеви 
пстварити је 30-49%). 

 
3 Средои 

 
У слушају ризика птежанп је пбављаое активнпсти субјекта, циљеви 
се мпгу дјелимишнп пстварити (щанса да ће се циљеви пстварити је 
50-69%). 

 
2 

 
Мали 

У слушају ппјаве ризика активнпсти се пбављају са малим 
сметоама/кащоеоем, циљеви ће се пствати у великпј мјери 
(щанса да ће се циљеви пстварити је 70-89%). 

   1 
Вепма 
мали 

У слушају ппјаве ризика активнпсти се пбављају са малим 

сметоама/кащоеоем, врлп је вјерпватнп да ће се циљеви пстварити 

(щанса да ће се циљеви пстварити је 90-100%). 

  
Вјерпватнпћа је прпцјена мпгућнпсти настанка пдређенпг дпгађаја (укљушујући разматраое 

ушесталпсти кпјпм дп тпга дпгађаја мпже да дпђе). На примјер, релативнп је мала вјерпватнпћа 

да ће  се  десити  великп  пщтећеое  на  некпј  згради,  али  би  тп  ималп  вепма  велики  утицај  

на кпнтинуитет  ппслпваоа.  Насупрпт  тпме  је  врлп  вјерпватан  ппвремени  пад  

инфпрмаципнпг система, кпји пбишнп нема велики утицај на ппслпваое. 

 
Примјер мјереоа вјерпватнпће ризика: 

 

Пцјена Вјерпватнпћа Ппис 

 
5 

 
Врлп виспка 

 
Шансе да ће се ризик дпгпдити су 90-100% 

 
4 

 
             Виспка 

 
Шансе да ће се ризик дпгпдити су 70-89% 

 
3 

 
Средоа 

 
Шансе да ће се ризик дпгпдити су 50-69% 
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2 

 
Ниже средоа 

 
Шансе да ће се ризик дпгпдити су 30-49% 

 
1 

 
         Ниска 

 
Шансе да ће се ризик дпгпдити су 1 - 29% 

 
Рангираоје  ризика  је  пснпва  за  пдређиваое  припритета  и  приказује  излпженпст  субјекта 

ризицима. 

Индекс 

ризика 
Ранг 

ризика 
Ппис ризика (примјери) 

 
 
 

13 - 25 

 

 
 

3 
Виспк ризик 

- Прекид свих пснпвних прпграма/услуга 
- Губитак импвине велике вриједнпсти 
- Озбиљне щтете за живптну средину 
- Смрт 
- Знашајан губитак ппвјереља јавнпсти 
- Притисак јавнпсти за смјену рукпвпдства 

 
 
 

6 - 12 

 

 
 

2 
Средои ризик 

- Прекид неких пснпвних прпграма/услуга 
- Губитак импвине 
- Штетне ппсљедице на живптну средину 
- Озбиљна ппвреда 
- Дјелимишан губитак ппвјереоа јавнпсти 
- Негативан став јавнпсти у медијима 

 

1 - 5 
1 

Ниски ризик 
- Кащоеое у маоим прпјектима/услугама 
- Губитак импвине (маое вриједнпсти) 

  - Привремене щтетне ппсљедице пп живпт 
 

 

Сви идентификпвани ризици мпрају бити пцијеоени на исти нашин. Ризик се 

прпцјеоује два пута. Прва прпцјена је прпцјена инхерентнпг ризика. 

 
Инхерентни ризик је ризк са кпјим се супшава субјект не узимајући у пбзир ппстпјаое 

билп каквпг пблика кпнтрпле. Ризик мпра бити прпцијеоен без разматраоа мјера кпје 

су већ усвпјене за оегпву кпнтрплу. 
 
Ппстпје мпгућнпсти да кпнтрплне активнпсти кпје ппстпје у субјекту мпжда нису 

ефикасне и не умаоују инхерентни ризик. Узимајући у пбзир ефикаснпст ппстпјећих 

кпнтрплних активнпсти врщи се други нивп прпцјене, а тп је прпцјена ризидуалнпг 

ризика. 
 
Ризидуални ризик је ризик кпји препстаје (и даље ппстпји) накпн щтп се узме у пбзир 

ефикаснпст ппстпјећих кпнтрпла. 
 
Категпризација  виспк/средои/низак  степен  ризика  у  “матрици  ризика  „5*5”  

приказана  је  на слици у наставку. 
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5 

 1 
Ниска 

2 
Ниже средоа 

3 
Средоа 

4 
Виспка 

5 
Врлп виспка 

 
 
В  Ј  Е  Р   П  В  А   Т  Н  П  Ћ  А 

 

Низак ризик - акп је ризик прпцијеоен кап низак пптребнп је 
предузети спрпвпђеое мјера псигураоа пд евентуалнпг раста ризика.   
Ова врста ризика је прихватљива. 

 
  Средои ризик - акп је ризик прпцијеоен кап средои пптребнп је                                 
предузети спрпвпђеое мјера псигураоа пд евентуалнпг раста ризика.                                    
Обавезна је израда плана спрпвпђеоа мјера какп би се пне спрпвеле у                                  
разумнпм рпку. 

 
Виспк ризик – акп је ризик прпцијеоен кап виспк пптребнп је 
предузети хитнп спрпвпђеое мјера за смаоеое ризика. Субјекат 
наставља са радпм, али у щтп краћем рпку саставити план спрпвпђеоа 
мјера и пдредити припритете. 

 
 
2.1.3.2.4 Креираое извјештаја пп разним параметрима 

Мпгућнпст креираоа извјещтаја је пптребна кап база ппдатака кпји ће се уградити у 
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извјещтај п спрпвпђеоу планираних активнпсти на усппстављаоу и развпју система 

финансијскпг управљаоа и кпнтрпла. 

Ппред наведене, ппстпје и друге пптребе за креираое извјещтаја пп разним 

параметрима, пп захтјевима рукпвпдства и псталих интерних и екстерних кприсника. 

 

2.1.3.2.5 Мпгућнпст перманентнпг ажурираоа ппдатака 

Једнпм ажурирани ппдаци не пстају у првпбитнпм пблику сталнп. У дпгпвпренпм 
временскпм перипду (на примјер трпмјесешнп) свакп пдгпвпрнп лице је дужнп да 
пријави и ажурира сваку прпмјену у пквиру коиге ппслпвних прпцеса и регистру 
ризика. 
 

2.1.3.2.6 Системске ппруке п прекпрачеоу рпкпва  

Сврха израде мпдула „Финансијскп управљаое и кпнтрпле“ је усппстава прпцедура са 

пбавезујућпм примјенпм за све заппслене, кап и праћеое реализације активнпсти у 

пквиру дефинисаних рпкпва. Укпликп дпђе дп прекпрашеоа рпка, пптребнп је слаое 

системске ппруке п прекпрашеоу рпка и именпм и презименпм заппсленпг кпји је 

прекпрашип рпк. 

 

2.1.3.2.7 Мпдели пратеће дпкументације 

Укпликп је за реализацију неке активнпсти пптребнп кприщтеое мпдела дпкумената 

кпји ће се кпнтинуиранп кпристити, ппстпјаое мпдела пратеће дпкументације би 

плакщалп, убрзалп и унаприједилп рад заппслених (на примјер, мпдели разних 

извјещтаја, планпва, евиденција, записника и другп). 
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3. Постојећа техничка архитектура IMS система 

3.1 Постојећи ICT landscape 

 

Ппстпјећа ICT инфраструктура (24.10.2017.) 

# Име Ппис 
Гпдина 

прпизвпдоe 
Кпличина Кприштеое 

Free capacity (HDD, CPU, 
RAM) 

Лиценце Ппдршка 

1 
HP ProLiant 
BL480c G1 

2xQuad-Core Intel 
Xeon, 2666 MHz, 

12288 MB, 
146GB+300GB HDD  

2010 1 

RDBMS server, 
Blade1, 

Cluster Nodes, 
SQL2008CLUS 

Baza IMS-a 

2xQuad-Core Intel Xeon, 
2666 MHz, 

 12288 MB, 146GB+300GB 
HDD+ 2.0 TB Storage 

MSA2312fc 

Win Server 2003 
R2 Enterprise 

x64 Edition 
Microsoft SQL 
Server 2008, 

Microsoft Visual 
Studio 2008 

Option 
Next 

Business 
Day 

2 
HP ProLiant 
BL480c G1 

2xQuad-Core Intel 
Xeon, 2666 MHz, 

12288 MB, 2x146GB 
HDD 

2010 1 

RDBMS server, 
Blade1, 

Cluster Nodes, 
SQL2008CLUS 

Baza IMS-a 

2xQuad-Core Intel Xeon, 
2666 MHz, 

 12288 MB, 146GB+300GB 
HDD+ 2.0 TB Storage 

MSA2312fc 

Win Server 2003 
R2 Enterprise 

x64 Edition 
Microsoft SQL 
Server 2008, 

Microsoft Visual 
Studio 2008 

Option 
Next 

Business 
Day 

3 
HP ProLiant 
BL480c G1 

Quad-Core Intel Xeon, 
2666 MHz, 2048 MB, 

2x146GB HDD 
2010 1 Blade3 

Quad-Core Intel Xeon, 
2666 MHz,  

2048 MB, 2x146GB HDD 

Win Server 2003 
R2 Enterprise 
 x64 Edition 

Option 
Next 

Business 
Day 

4 
HP ProLiant 
BL480c G1 

Quad-Core Intel Xeon, 
2666 MHz, 2048 MB, 

2x146GB HDD 
2010 1 Blade4 

Quad-Core Intel Xeon, 
2666 MHz,  

2048 MB, 2x146GB HDD 

Win Server 2003 
R2 Enterprise 
 x64 Edition 

Option 
Next 

Business 
Day 

5 
HP ProLiant 
BL480c G1 

Quad-Core Intel Xeon, 
2666 MHz, 2048 MB, 

2x146GB HDD 
2010 1 DC-03 

Quad-Core Intel Xeon, 
2666 MHz,  

2048 MB, 2x146GB HDD 

Win Server 2008 
R2  

Standard 

Option 
Next 

Business 
Day 

6 

HP B-series 
8/12c SAN 

Switch 
BladeSystem 

c-Class 

  2010 1       
Option 
24x7 

7 

HP 
BladeSystem 

c7000 
Onboard 

Administrator 

  2010 1       
Option 
24x7 

8 

HP Enclosure 
BladeSystem 

c7000 
Enclosure 

  2010 1       
Option 
24x7 

9 
HP Power 

Input Module 
AC Module 

  2010 1       

Option 
Next 

Business 
Day 

10 

HP 
StorageWorks 

MSA2312fc 
Dual 

Controller 
(AJ795A) 

7x600GB 6G SAS 15K 
3.5in ENT HDD, 

4x500GB SATA 7.2K 
3.5in HDD, 

 1000GB 7.2K 3.5in 
HDD 

2010 1         
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7.2TB  

11 
HP Ultrium 
448c Tape 

Blade 
Backup device 2010 1         

12 

MGE Office 
Protection 

System 
Comet EX 7 

RT 7kVA 

3xComet EXB 7 RT 
(45min) 

2010 

1         

13 

Fujitsu-
Siemens 
Primergy 

Econel 100 

  prije  2010 1         

14 
HP ProLiant 
DL320s G1 

Intel Xeon 2.40GHz,  
8.00GB RAM, 4x72GB 

15K SCSI HDD, 
2x146GB 15K SAS HDD 

2010 1 
DM-01 

Exchange - 
Server S3 

Intel Xeon 2.40GHz,  
8.00GB RAM, 4x72GB 15K 
SCSI HDD, 2x146GB 15K 

SAS HDD 

Win Server 
2003R2 

Standard 
 x64 Edition 

  

15 
HP ProLiant 
DL380 G4 

Intel Xeon 2x72.8 GB 
Ultra320 SCSI 

2010 1 
WWW - 

Inspektorata 

Intel Xeon CPU 3.4GHz (2 
Cores),  

2x72.8 GB Ultra320 SCSI 
Linux 

  

15,1 
HP ProLiant 
DL380 G4 

Intel Xeon 2x72.8 GB 
Ultra320 SCSI 

2010 1 
Domain 

controler DC-01 
- Server S1 

Intel Xeon CPU 3.4GHz (2 
Cores),  

2x72.8 GB Ultra320 SCSI 

Microsoft 
Windows Server 

2003  
Enterprise 

edition    

16 
CISCO ASA 

5510   
2010 2       

  

17 
CISCO 

Catalyst 3650  
  2010 1       

  

18 
CISCO ASA 

3800   
2010 1       

  

19 
CISCO 

Catalyst 2960   
2010 6       

  

20 

HP BL460c 
Gen8 (Intel 

Xeon E5-
2620, 

HP FlexFabric 
10Gb 2-port, 
Smart Array 

P220i 
Controller 

with 512MB 
FBWC RAID 

0,1) 

2x Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-2620 0 @ 
2.00GHz (6 Cores), 

2xHP 300GB 6G SAS 
10K 2.5in SC ENT HDD, 

 131072 MB PC3L-
10600R (DDR3-1333) 

RDIMMs 

2014 1 

Virtual Server - 
BLADE6 - 

Sharepoint 2007 
, BLADE5 - Kofax 

Capture 8 

2x Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5-2620 0 @ 2.00GHz (6 

Cores), 
2xHP 300GB 6G SAS 10K 

2.5in SC ENT HDD, 
 131072 MB PC3L-10600R 

(DDR3-1333) RDIMMs 
+ 5.0TB mapirano sa MSA 

2312fs (2.1TB free) 

Vmware ESXI 
5.5.0 

  

21 

HP BL460c 
Gen8 (Intel 

Xeon E5-
2620, 

HP FlexFabric 
10Gb 2-port, 
Smart Array 

P220i 
Controller 

with 512MB 
FBWC RAID 

0,1) 

2x Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-2620 0 @ 
2.00GHz (6 Cores), 

2x HP 300GB 6G SAS 
10K 2.5in SC ENT HDD. 

 131072 MB PC3L-
10600R (DDR3-1333) 

RDIMMs 

2014 1 Virtual Server 

2x Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5-2620 0 @ 2.00GHz (6 

Cores), 
2xHP 300GB 6G SAS 10K 

2.5in SC ENT HDD, 
 131072 MB PC3L-10600R 

(DDR3-1333) RDIMMs 
+ 5.0TB mapirano sa MSA 

2312fs (2.1TB free) 

Vmware ESXI 
5.5.0 

  

22 

HP BL460c 
Gen8 (Intel 

Xeon E5-
2620, 

HP FlexFabric 
10Gb 2-port, 
Smart Array 

P220i 
Controller 

with 512MB 
FBWC RAID 

2x Intel(R) Xeon(R) 
CPU E5-2620 0 @ 
2.00GHz (6 Cores), 

2x HP 300GB 6G SAS 
10K 2.5in SC ENT HDD, 

 131072 MB PC3L-
10600R (DDR3-1333) 

RDIMMs 

2014 1 Virtual Server 

2x Intel(R) Xeon(R) CPU 
E5-2620 0 @ 2.00GHz (6 

Cores), 
2xHP 300GB 6G SAS 10K 

2.5in SC ENT HDD, 
 131072 MB PC3L-10600R 

(DDR3-1333) RDIMMs 
+ 5.0TB mapirano sa MSA 

2312fs (2.1TB free) 

Vmware ESXI 
5.5.0 
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0,1) 

23 
HP QMH2572 
8Gb FC HBA   

2014 3       
  

24 
HP Ethernet 

1Gb 4P 366M 
Adptr   

2014 3       
  

25 
HP BLc GbE2c 
LY 2/3 Switch   

2014 
3         

26 

HP Premier 
Flex LC/LC 
OM4 2f 5m 

Cbl   

2014 

4         

27 

HP 8Gb Short 
Wave B-

Series SFP+ 1 
Pack   

2014 

2         

28 
Hot-plug 

power supply 
- 2250 watts   

2014 
2         

29 
HP BLc Encl 
Single Fan 

Option   
2014 

2         

30                 

31 
Backup 

Autoloader 

 HP StorageWorks 1/8 
G2 LTO-4 Ultrium 

1760 Tape Autoloader 
2015 1   Није у упптреби   

  

32 
Backup 
Server 

 HP DL120 Gen9 4L,  
Intel Xeon E5 2603 
1.6GHz,  8GB PC4 
RAM, 2x500GB 6G 

SATA 7.2K 3.5in MDL 
HDD 

2015 1   Није у упптреби   

  

33 
Backup 

software 
HP Data Protect 

software 
2015 1   Није у упптреби   

  

34 

HP 3PAR 
Storage 

Server 7200 
(7.2TB) 

SAN Storage 
(12x600GB SAS 15K 

HDD) 7.2TB 
2015 1   

Није у упптреби - 7.2TB 
free 

  

  

 

 

3.2 Инфраструктурни софтвер 

Инспектпрат ппсједује сљедеће лиценце: 

- Windows Sever 2003 R2 

- SQL Server 2008 R2 

- Sharepoint 2007  

- Kofax Capture 8 
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4. Спецификација захтјева IMS система 

 

4.1 Спецификација функционалних захтјева 

 

# Назив Ппис 

1 
Фпрмираое регистра ппслпвних 
субјеката и пбјеката инспекције 

 

1.1 
Регистри субјеката,грађана и 
лпкација кап темељних ппдата за 
„субјекте кпнтрпле“ 

Ппдрщка за усппставу и пдржаваое базе ппдатака 
регистра ппслпвних субјеката (предузећа/занати), 
пбјеката (прпстприја, пбјеката и других пбјеката у 
власнищтву или ппд пдгпвпрнпщћу ппслпвнпг субјекта 
кпји се на пдређени нашин кпристе за пбављаое 
ппслпвних активнпсти кпје су предмет кпнтрпле) те 
евентуалнп врсти прпизвпда размјенпм ппдатака с 
релевантним прганизацијама или рушним пппуоаваоем 
ппдатака п ентитетима. 

1.2 

Дефиниција и ажурираое нивпа 
ризика пдређених ппслпвних 
субјеката и пбјеката базиранп на 
оихпвим прпфилима 

Унпс и ажурираое регистра с припадним разинама 
ризика пдређених ппслпвних субјеката и пбјеката кпји 
се мпгу израшунати на темељу прпфила ппслпвнпг 
субјекта. 

1.3 

Аутпматски израшун нивпа ризика 
пдређених ппслпвних субјеката и 
пбјеката на бази оихпвих прпфила 
и пцјена ризика 

Ппдрщка пдлушиваоу за аутпматскп израшунаваое 
нивпа ризика пдређених ппслпвних субјеката и пбјеката 
у пдређеним ппдрушјима инспекције на темељу 
оихпвпг ппслпвнпг прпфила, дефинираних ппказатеља 
прпфила и примијеоенпг алгпритма прпцјене ризика. 

2 Планираое кпнтрпле  

2.1 
Припремити вищегпдищоу 
стратегију инспекције 

Омпгућаваое дефинисаоа циљева за пбласти надзпра 
инспектпрата релативним ппвећаоем разине 
регуларнпсти. 

2.2 
Припрема гпдищоег инспекцијскпг 
плана 

Омпгућаваое израде гпдищоих инспекцијских планпва 
дефинисаоем припритета инспекције за пбласти 
инспекције, врсте пбјеката, врсте прпизвпда на темељу 
прпцјене ризика. 

2.3 

Аутпматскп генерисаое нацрта 
гпдищоег пперативнпг плана 
кпнтрпла базиранп на пцјени 
ризика 

Ппдрщка пдлушиваоу за дпдјелу средстава за кпнтрплу 
инспекцијским ппдрушјима и типпвима пбјеката, те 
евентуалнп врстама прпизвпда ппмпћу алгпритма за 
прпцјену ризика. 

2.4 
Припрема пперативнпг плана 
инспекција 

Омпгућаваое селекције ппслпвних субјеката и 
ппјединих типпва пбјеката кпји ће бити ппкривени 
инспекцијама на трпмјесешнпм или мјесешнпм нивпу на 
темељу гпдищоег плана инспекције и пперативних 
планпва гпроег нивпа на темељу нивпа ризика и 
дефинисане ушесталпсти кпнтрпла за пдређене разине 
ризика. 

2.5 

Аутпматскп генерисаое нацрта 
пперативнпг инспекцијскпг плана 
кпнтрпла базиранп на пцјени 
ризика 

Ппдрщка за дпнпщеое пдлука у пдабиру ппслпвних 
субјеката и пдређених пбјеката кпји ће бити ппкривени 
инспекцијским прегледпм кприщтеоем алгпритма за 
прпцјену ризика за пдређиваое ушесталпсти кпнтрпла 
узимајући у пбзир прганизацију инспектпрата, истприје 
пбављених прегледа - база знаоа, прпфила предузећа 
темељених на прпцјени ризика кпју су изврщиле 
прпфесипналне агенције и пптенцијалнп извјещтаја п 
самппрпцјенама кпје су изврщили ппслпвни субјекти. 



 

78 
 

# Назив Ппис 

2.6 
Дпдаваое заједнишких кпнтрпла у 
пперативне планпве 

Ппдрщка за утврђиваое мпгућнпсти прганизпваоа 
заједнишких кпнтрпла пдређених ппслпвних субјеката и 
пбјеката на темељу гпдищоих планпва инспектпрата и 
на темељу размјене инфпрмација и кппрдинације међу 
инспектпратима. 

2.7 
Припрема пперативних расппреда 
инспектпра 

Ппдрщка за дпдјелу субјеката и пбјеката из пперативних 
планпва ппјединим инспектприма кпји би требали 
прпвпдити кпнтрпле у пдређенпм временскпм 
раздпбљу узимајући у пбзир планиране заједнишке 
кпнтрпле и мпгућнпст рптације инспектпра. 

2.8 
Дпдаваое ванредних кпнтрпла у 
пперативне расппреде инспекција 

Омпгућити ажурираое пперативних расппреда на 
темељу инфпрмација примљених пд притужби, 
кпнтрпла, иницијатива или уппзпреоа примљених из 
некпг међунарпднпг или наципналнпг система брзпг 
узбуоиваоа (нпр. РАПЕX, РАСФФ, ИНФОСАН) кпје 
узрпкују прпмјене у пцјенама ризика ппслпвних 
субјеката и пбјеката. 

2.9 
Аутпматскп генерисаое 
пперативних расппреда за 
инспектпре 

Ппдрщка за аутпматску припрему нацрта расппреда 
инспектпра на темељу пперативних планпва, 
пвлащћеоа и надлежнпсти инспектпра и оихпве 
дпступнпсти, узимајући у пбзир прганизацију 
инспектпрата и гепграфски или теритпријални пплпжај 
ппслпвних субјеката и пбјеката. Ппслпвни субјекати и 
пбјекти у инспекцијскпм пперативнпм расппреду 
требају бити разврстани такп да се ппстигне 
пптимализација путпваоа за инспекцијске ппсјете на 
пснпву оихпвпг гепграфскпг пплпжаја. 

2.10 
Укљушиваое кпнтрпла изврщеоа 
рјещеоа у пперативне расппреда за 
инспектпре 

Ппдрщка за аутпматскп предлагаое кпнтрпла изврщеоа 
рјещеоа кпје ће бити укљушене у пперативне расппреде 
инспектпра на темељу рпкпва датих за птклаоаое 
упшених неправилнпсти. 

2.11 
Одређиваое расппреда кпнтрпла 
на пснпву вјещтина инспектпра 

Ппдрщка за аутпматскп расппређиваое инспектпра у 
пперативним расппредима на пснпву специфишнпг 
тренинга / цертификата / скупа вјещтина инспектпра. 

3 Припрема кпнтрпла  

3.1 Преглед истприје кпнтрпла 

Ппдрщка за генерисаое ппщтег прегледа резултата 
претхпдних инспекција ппслпвнпг субјекта кпје су 
прпвели разлишити инспектпрати с мпгућнпщћу 
детаљнпг прегледа за приступ  ппјединпстима п 
претхпдним слушајевима инспекције, дпкументима и 
записима, укљушујући ппције претраживаоа и 
филтрираоа. 

3.2 
Преглед ппщтих ппдатака п 
регистрацији 

Ппдрщка за приступ свим ппдацима п регистрацији 
ппслпвнпг субјекта. 

3.3 
Омпгућаваое дпступа 
метпдплпгији за кпнтрпле 

Омпгућаваое приступа пдређенпј метпдплпгији или 
прирушнику за кпнтрплу кпји дефинище ппступке и 
најбпље праксе у прпвпђеоу кпнтрпле за пбласт 
кпнтрплеили везанп с пдређенпм листпм прпвјера. 

3.4 
Преглед мпгућих ризика везаних за 
листе прпвјера 

Ппдрщка за генерисаое прегледа листе прпвјера уз 
кпнтрплу кпја се аутпматски спртира према израшунатпм 
нивпу ризика те мпгућнпст спущтаоа за приступ 
ппдацима п исхпдима претхпдних кпнтрпла, укљушујући 
дате преппруке за смаоеое ризика. 

4 Прпвпђеое кпнтрпле  
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# Назив Ппис 

4.1 
Отвараое и управљаое 
инспекцијским предметима и 
дпкументима 

Омпгућаваое управљаоа предметима инспекције и 
дпкументима на темељу унапријед дефинисаних 
пбразаца, пвиснп п фази инспекције, инспекцијскпм 
расппреду рада или неким инцидентним или 
прпблематишним ситуацијама пднпснп захтјеву за 
кпнтрплнпм сппљнптргпвинскпг прпмета. Омпгућаваое 
дпдаваоа прилпга дпкументима (нпр. Фптпграфијама). 
Омпгућаваое слаоа заврщених предмета за 
архивираое. Ппдрщка за аутпматскп пппуоаваое 
пдређених ппдатака из базе ппдатака тпкпм припреме 
дпкумента кприщтеоем ппвезанпг предлпщка и 
дефиниције метаппдатака дпкумента. 

4.2 Испис припремљенпг дпкумента 

Омпгућаваое исписа дпкумената кпристећи унапријед 
дефинисане предлпщке или у неким слушајевима 
празне предлпщке кпји дефинирају самп ппзиције 
пдређених елемената / ппља - те пппуоене ппдацима 
из базе ппдатака. 

4.3 
Дпдјељиваое брпј предмета и 
дпкумента 

Аутпматска дпдјела брпја предмета и дпкумента према 
правилима дефинисаним у административнпм прппису. 

4.4 
Дпдаваое дпдатних инспектпра за 
судјелпваое у инспекцијскпм 
ппступку 

Ппдрщка за дпдаваое дпдатних инспектпра у 
инспекцијски предмет кпји судјелују у прпцесу 
инспекције кап дип инспекцијскпг тима. Аутпматскп 
ажурираое расппреда рада инспектпра. 

4.5 
Записиваое налаза у листи 
прпвјера 

Омпгућаваое биљежеоа шиоенишнпг стаоа на 
структурирани нашин ппмпћу квантитативних и 
квалитативних пдгпвпра на инспекцијске прпвјере 
унутар листе прпвјера какп би се пписалп шиоенишнп 
стаое и пткривени ризици. 

4.6 

Слаое пбавијести п мпгућим 
неправилнпстима пткривенима 
тијекпм кпнтрпла кпје су у 
надлежнпсти другпг инспектпрата 
или пдјела 

Омпгућаваое слаоа уппзпреоа у слушајевима када се 
пткрије нека мпгућа неправилнпст тпкпм кпнтрпле кпја 
је у надлежнпсти друге инспекције или пдјељеоа. 
Уппзпреое се у пвпм слушају третира кап иницијатива за 
кпнтрплу виспкпг припритета и треба утицати на разину 
ризика ппслпвнпг субјекта и пбјекта. 

4.7 
Записиваое ппдатака п пбављенпј 
едукацији / даним смјерницама за 
смаоеое ризика 

Омпгућаваое биљежеоа даних смјерница какп би се 
смаоили пткривени ризици везани с инспекцијским 
прегледима, дјелујући прпактивнп и превентивнп. 

4.8 
Записиваое пткривених 
неправилнпсти и изрешених мјера 
надзпра 

Омпгућаваое евидентираоа пткривених неправилнпсти 
за ппједине инспекцијске прпвјере и врсте прпизвпда и 
пдгпварајућих мјера за заустављаое крщеоа и 
птклаоаоа неправилнпсти. 

4.9 
Аутпматскп генерисаое приједлпга 
инспекцијских мјера кпје ће се 
изрећи 

Ппдрщка за дпнпщеое пдлука аутпматским 
предлагаоем мјера инспекције кпје се изришу на пснпву 
пткривених неправилнпсти, ппвијести прегледа - “база 
ппдатака п инспекцијскпм знаоу” и “пирамида 
инспекцијских мјера”. 

4.10 
Преглед садржаја прпписа везаних 
уз инспекцијске прегледе 

Омпгућаваое дпступа дп дијелпва прпписа кпји се 
пднпсе на инспекцијске прегледе с упшеним 
неправилнпстима и дијелпва прпписа кпји се пднпсе на 
инспекцијске мјере кпје се мпгу изрећи. 

4.11 

Записиваое правних пснпва за 
пткривене неправилнпсти и 
структурираое наметнутих мјера 
надзпра 

Омпгућаваое евидентираоа правних пснпва за 
пткривене неправилнпсти и наметнутих мјера надзпра 
на структурирани нашин. 
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# Назив Ппис 

4.12 
Записиваое специфишних 
ппказатеља ппвезаних с пдређеним 
дпкументима 

Ппдрщка за биљежеое ппказатеља ппвезаних с 
пдгпварајућим дпкументима у пдређеним фазама 
кпнтрпле кпје је пптребнп пратити на структурирани 
нашин (нпр. брпј ппасних прпизвпда пдређене врсте за 
кпје се прпвпди инспекцијска мјера 'унищтеое', брпј 
разлишитих радних мјеста здравља и безбједнпсти на 
раду). 

4.13 
Аутпматскп генерираое приједлпга 
за сљедећу фазу / статус кпнтрпле 

Ппдрщка за аутпматскп предлагаое сљедеће фазе / 
статуса прпцеса рада инспекције на темељу ппдатака 
забиљежених у тренутнпј фази / статусу и испуоених 
увјета. 

4.14 
Записиваое запримљених писама у 
предмету инспекције 

Ппдрщка за биљежеое примљених писама у 
инспекцијскпм предмету у електрпнишкпм пблику или 
дигитализацијпм папирнатих дпкумената путем 
писарнице (на примјер, инфпрмација за инспектпра да 
су неправилнпсти уклпоене). 

5 Жалбени ппступак  

5.1 
Записиваое запримљене жалбе на 
инспекцијски предмет  

Ппдрщка за ппднпщеое жалбе запримљене на 
изрешене инспекцијске мјере за предмет инспекције. 

5.2 Отвараое жалбенпг предмета 
Омпгућаваое птвараоа жалбенпг предмета и 
биљежеое везе с пдгпварајућим инспекцијских 
предметпм инспекције. 

5.3 
Аутпматскп птвараое и 
дпдјељиваое предмета жалбе 

Ппдрщка за аутпматскп птвараое жалбенпг ппступка 
акп је примљена жалба фпрмалнп исправна, дппущтена 
и дпстављена на вријеме. 

5.4 Припрема пдлуке пп жалби 

Омпгућаваое израде пдлуке п жалби кпјпм се пдлушује 
хпће ли се жалба у цијелпсти или дјелпмишнп 
прихватити или пдбити, щтп ће се забиљежити у 
специфишнпм ппказатељу ппвезане дпкументације. Штп 
се тише пперативнпг расппреда инспектпра, предлпжит 
ће се аутпматскп ажурираое на темељу резултата 
другпстепенпг ппступка. 

6 Кпнтрпла извршеоа рјешеоа  

6.1 
Аутпматскп пзнашаваое да је 
пптребнп пбавити кпнтрплу 
изврщеоа рјещеоа на лпкацији 

Ппдрщка пдлушиваоу п тпме треба ли прганизирати 
кпнтрплу изврщеоа рјещеоа на лицу мјеста или 
пптврдити уклаоаое неправилнпсти без пдласка на 
мјестп на темељу дпстављених дпказа. 

6.2 
Евидентираое налаза инспекције 
на листи прпвјера 

Омпгућаваое евидентираоа налаза на листи прпвјера с 
припритетима кпји се дају инспекцијским прегледима у 
пквиру кпјих су неправилнпсти пткривене при првпм 
прегледу. 

6.3 
Прпвпђеое птклаоаоа 
неправилнпсти наметаоем мјера 
присиле 

Омпгућаваое изрицаоа присилних мјера за присилнп 
птклаоаое неправилнпсти (нпр. Изрицаое нпвшаних 
казни и оихпвп ппвећаое на свакпј ппнављаоу, 
захтијевајући пд другпг субјекта да изврщи пдређене 
радое на трпщак кпнтрплиранпг ппслпвнпг субјекта, 
прпслиједивщи слушај суду ради прпвпђеоа птклаоаоа 
неправилнпсти) 

6.4 
Записиваое кпментара инспектпра 
п мпгућнпсти дпраде прпписа 
унутар листа прпвјера 

Омпгућаваое инспектприма да унутар листе прпвјера 
биљеже мпгућнпст за ппбпљщаое српдних прпписа за 
сваки ппједини инспекцијски преглед пписујући щтп 
треба прпмијенити какп би инспекције ппстале 
ефективније и дјелптвпрније. 

8 Претраживаое и филтрираое  
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8.1 
Претраживаое и филтрираое 
предмета 

Претраживаое и филтрираое предмета пп брпју 
предмета, ппису предмета, листи прпвјера, 
кпнтрплисанпм ппслпвнпм субјекту или инспектпру, 
кпнтрплисанпм пбјекту, типу прпизвпда кпји се 
прегледа, датуму, фазама рада, инспектпру / интернпм 
кпнтрплпру. 

8.2 
Претраживаое и филтрираое 
дпкумената 

Претраживаое и филтрираое дпкумената према врсти, 
датуму, брпју предмета, брпју дпкумента, ппису 
дпкумента, садржају дпкумента. 

8.3 
Претраживаое и филтрираое 
ппслпваоа, људи и лпкација унутар 
базе регистра 

Претражујте и филтрирајте твртке према: регистарскпм 
брпју, имену, примарним и другим ппслпвним 
активнпстима, дпдијељенпм нивпу ризика и пбјектима 
према ID-у, имену, лпкацији. 

8.4 
Претраживаое и филтрираое 
регистра лиценци 

Претраживаое и филтрираое регистар лиценци према: 
ИД брпју, називу, регулатпрнпм тијелу, датуму 
издаваоа. 

8.5 
Претраживаое и филтрираое свих 
других ппгледа 

Претражите и филтрирајте све пстале приказа барем 
према ID-у и називу / ппису пбјекта. 

9 Статистичкп извјештаваое  

9.1 
Извјещтај п изврщеоу 
инспекцијских планпва  

Ппдрщка припреми извјещтаја п изврщеоу 
инспекцијских планпва за све нивпе планираоа 
(гпдищои, пперативни)  

9.2 
Извјещтај п имплементацији 
инспекцијске стратегије  

Ппдрщка припреми извјещтаја п имплементацији 
инспекцијске стратегије праћеоем изврщеоа заданих 
циљеващких циљева. 

9.3 
Извјещтај п изврщеним кпнтрплама 
и предузетим мјерама 

Ппдрщка за израду извјещтаја п брпју изврщених 
редпвних и ванредних кпнтрпла, брпја кпнтрпла са 
утврђеним неправилнпстима, брпј кпнтрпла изврщеоа 
рјещеоа са и без уклпоеним неправилнпстима, брпј 
разлишитих предузетих мјера према категпријама, 
брпјем жалби и брпјем усвпјених жалби на рјещеое 
инспектпра. 

9.4 
Извјещтај п специфишним 
ппказатељима инспекцијскпг 
надзпра  

Ппдрщка припреми извјещтаја п специфишним 
ппказатељима инспекцијскпг надзпра (нпр. брпј 
лабпратпријских анализа, брпј ппзитивних и негативних 
резултата анализа, итд.) 

9.5 
Извјещтај п реализпваним фазама 
/статусима инспекцијскпг надзпра 

Ппдрщка за припрему извјещтаја п реализпваним 
фазама /статусима инспекцијскпг надзпра са 
временским трајаоем сваке пд фаза. 

9.6 
Извјещтај п резултатима 
инспекцијских прпвјера  

Ппдрщка припреми извјещтаја п резултатима 
инспекцијских прпвјера. 

9.7 Извјещтај п прпписима 

Ппдрщка за припрему извјещтаја п прпписима кпји су 
пснпва за инспекцијски надзпр из регистра прпписа. 
Извјещтај ппдржава генерисаое списка материјалних 
прпписа кпји се кпнтрплищу у инспекцијскпм надзпру 
на нивпу инспекција или инспекцијских пбласти.  

9.8 Извјещтај п крщеоу прпписа 
Ппдрщка за израду извјещтаја п кпнкретним шланпвима 
или ставпвима прпписа кпји су били пснпва за утврђене 
неправилнпсти у инспекцијским кпнтрплама. 

9.9 
Извјещтај п предлпженим 
измјенама прпписа на пснпву 
инспекцијских прпвјера 

Ппдрщка изради извјещтаја п предлпзима инспектпра 
за пдређене измјене у прпписима на пснпву кпнкретних 
инспекцијских прпвјера. 

9.10 
Извјещтај п изврщеним интерним 
кпнтрплама инспектпра 

Ппдрщка за припрему извјещтаја п брпју изврщених 
интерних кпнтрпла инспектпра, брпја разлишитих 
резултата кпнтрпла пп категпријама, брпј дати 
преппрука пп категпријама и изврщеоу тих преппрука. 
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9.11 Извјещтај п субјектима кпнтрпле 

Ппдрщка за припрему извјещтаја са спискпм 
регистрпваних субјеката кпји задпвпљавају пдређене 
критеријуме (нпр. сви субјекти у пдређенпј пбласти са 
пдређеним степенпм ризика кпји врще пдређену 
дјелатнпст). Ппдрщка припреми прегледа са детаљним 
инфпрмацијама п субјекту пдабранпм са списка. 

9.12 
Преглед инспекцијске листе 
прпвјера 

Ппдрщка припреми прегледа пдабране инспекцијске 
листе прпвјера. 

9.13 
Дпдјељиваое пдређених 
критеријума за припрему 
извјещтаја 

Ппдрщка дефинисаоу пдређених критеријума за 
припрему извјещтаја избпрпм ппдатака кпји ће бити 
узети у пбзир у датпм извјещтају, кап щтп је временски 
перипд, инспекцијски сектпр, пбласт, примарна 
дјелатнпст субјекта, врста пбјекта, итд. 

9.14 
Дефинисати разлишите нивпе 
груписаоа ппдатака унутар 
извјещтаја 

 
Ппдрщка дефинисаоу разлишитих нивпа и кпмбинације 
нивпа груписаоа ппдатака унутар извјещтаја, нпр. 
груписати ппдатке на нивпу инспектпрата, или 
инспектпрата и пбласти надзпра, или инспектпрата и 
ппслпвнпг субјекта. 
 

9.15 
Дубински приказ детаља у 
извјещтају 

 
Ппдрщка дубинскпм приказу извјещтаја пд некпг ппщтег 
нивпа статистишких ппдатака дп детаљнијих приказа, 
нпр. генерисати извјещтај на нивпу инспектпрата, а пнда 
дубински дпбијати извјещтаје пп пбластима надзпра, 
врстама пбјекта, субјектима, инспектприма, 
предметима, тп кпнкретних инспецкијских предмета.  
 

9.16 

Напредни статистишки извјещтаји са 
временским серијама кљушних 
ппказатеља и графишким 
приказима 

 
Ппдрщка изради напредних извјещтаја са анализама 
временских серија кљушних ппказатеља кприщћеоем 
складищта ппдатака и ппслпвне интелигенције.  
 

9.17 
Претплата на пдређене статистишке 
извјещтаје  

 
Ппдрщка претплати на пдређене статистишке извјещтаје 
кпји би се израђивали на пснпву дефинисаних 
критеријума и дпстављали се електрпнскпм ппщтпм 
 

9.18 
Експпртпваое статистишких 
извјещтаја у излазни фајл 

 
Ппдрщка експпртпваоу припремљених статистишки 
извјещтаја у излазни фајл пдређенпг фпрмата (hls, doc, 
pdf, csv, html итд.) 
 

9.19 
Кприщћеое wеб енгине за 
извјещтаваое 

 
Ппдрщка извјещтаваоа прекп серверске платфпрме кпја 
пмпгућава свепбухватне функципналнпсти 
извјещтаваоа са мпгућнпщћу да се извјещтаји 
прегледају прекп wеб кпнекције, кап дип инспекцијскпг 
инфпрмаципнпг система или интегрисане у интерни или 
екстерни интернет ппртал. 
 

9.20 Дефинисаое дпдатних извјещтаја 
Систем за извјещтаваое пмпгућава дефинисаое 
дпдатних статистишких извјещтаја. 
 

10 
Уппзпреоа, надзпрна плпча и 
праћеое ппслпвних активнпсти 
(BАМ) 
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10.1 
Нптификације везанп уз рпкпве 
активнпсти 

 
Ппдрщка за  дефинисане нптификације кпје се щаљу е 
ппщту пдређеним инспектприма са листпм ппслпвних 
предмета и активнпсти кпје је пптребнп изврщити 
некпликп дана прије дефиниранпг временскпг рпка. 
Одређена меначерска улпга је инфпрмисана везанп уз 
ппслпвни предмет у ситуацији када ппједина активнпст 
није изврщена иакп су дефинисани рпкпви прекпрашени 
за пдеђени временски перипд.  

10.2 Кпнзпла за праћеое ппслпваоа 

Имплементирати  кпнзплу за праћеое ппслпваоа - BАМ 
на ппшетнпм екрану са правима приступа ативнпстима 
кпје је пптребнп изврщити у блискпј будућнпсти, 
инфпрмације п примљеним дпкументима (нпр. 
Извјещтај п лабпратпријскпј анализи) и текућим 
инспекцијским предметима. Управљашка кпнзпла 
приказује активнпсти разлишитих инспектпра кпје је 
пптребнп изврщити, примљене жалбе и степен 
изврщеоа гпдищоих и пперативних планпва. 

11 Администратпрска кпнзпла  

11.1 
Дефинисаое и управљаое 
мпделпм прганизације 
инспекцијскпг система 

Ппдрщка дефинисаоу мпдела прганизације 
инспекцијскпг система и инспекција с идентификацијпм 
дпсадащоих и истпријских ппдатака претхпдних 
ппзиција јединица и оихпвих међуспбних пднпса. 
Представљаое прганизаципних јединица нижег нивпа 
такпђе мпра бити ппдржанп у пквиру усппстављених 
инспекција, накпн функципналнпг (нпр. Санитарнпг и 
гранишнпг санитарнпг инспекцијскпг сектпра) или 
теритпријалнпг нашела (нпр. Регипнални пдјели 
инспектпрата). Правила кпја се пднпсе на приступ 
ппдацима прганизаципних јединица регистрпваним у 
Инспекцијскпм инфпрмацијскпм систему требају 
зависити п врсти пднпса прганизацијских јединица. 

11.2 
Дефинисаое и управљаое ранг 
листама инспектпра 

Дефинисаое и управљаое ранг листама инспектпра 

11.3 Управљаое регистрпм прпписа 

Ппдрщка регистру материјалнпг закпнпдавства кпји 
представља правну пснпву за инспекцијски надзпр у 
пдређеним ппдрушјима. Инфпрмаципни систем требап 
би пмпгућити дефинисаое разлишитих врста прпписа 
(закпн, уредба, ппдзакпнски акт), међуспбне пднпсе 
прпписа, упућиваое на службени гласник у кпјима су 
пбјављени пдређени прпписи и оегпве мпгуће измјене, 
структура закпнпдавства и садржај закпнпдавства. на 
разини структуре закпнпдавства. 

11.4 
Управљаое инспекцијским листама 
прпвјера 

Ппдрщка за дефинисаое листа прпвјера и оихпве 
ппвезанпсти с ппдрушјем надзпра и врстама предмета и 
прпизвпда. За сваку  листу прпвјера мпгуће је 
дефинисати брпј инспекцијских прегледа кпји се мпгу 
групирати у пдређене категприје. За сваку пд прпвјера 
мпже се дефинисати врста пдгпвпра (квантитативни / 
расппн или квалитативни), укљушујући мпгуће 
неправилнпсти за пдређене врсте пдгпвпра. Свака пд 
мпгућих неправилнпсти регулисана је пдређенпм 
регулацијскпм структурпм и има мпгуће инспекцијске 
мјере кпје би мпгле бити наметнуте, ппнпвп регулисане 
пдређеним регулацијским структурама. 
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11.5 
Управљаое радним тпкпвима, 
предметима и дпкументима 

Ппдрщка инспекцијскпм предмету тпкпм свпг „живптнпг 
циклуса“, пд птвараоа дп затвараоа у кпјем прплази 
крпз разлишите фазе ппступка инспекцијскпг надзпра и 
везана је за мпдул управљаоа радним прпцеспм кпји 
дефинище ппшетну фазу, фазне рптације, дпкументе 
кпји се мпгу креирати или прилпжити, дп списа 
предмета и специфишних, пдређених врста специфишних 
ппказатеља кпји би се мпгли регистрпвати у 
инфпрмаципнпм систему у пдређенпм ппступку 
прпцеснпг статуса крпз пдређене дпкументе. Осим 
статуса везаних уз ппступак, датптека предмета мпже 
имати пдређене административне статусе кап щтп је 
статус на шекаоу, рпк кпји није истекап, ппвезан, 
затвпрен или архивиран. Ппдрщка специјализацији 
инспекцијскпг надзпра за ппједине кпнтрпле узимајући 
у пбзир пдређене специфишнпсти инспекцијскпг 
надзпра ппјединих инспекција. 
 

11.6 
Дефинищите кприснишке рашуне и 
аутпризацијске улпге 

Ппдрщка за дефинисаое права приступа кпја се мпже 
дпдијелити ппјединашнп свакпм кприснику, кприснишкпј 
групи, пднпснп оихпвим улпгама кпје пдгпварају 
оихпвим ппзицијама, узимајући у пбзир мпдел 
прганизације. Нпр, накпн аутпризације, у апликацијским 
менијима и пбрасцима кприсник мпже видјети самп пне 
пбјекте кпјима је пдпбренп правп приступа. Ппдрщка за 
мпгућнпст кприщтеоа интегрисаних рашуна дпмена или 
рашуна на разини спфтверских апликација или 
мјещпвита аутентификација. 

 

ID Назив Ппис 

12 
Систем управљаоа инспекцијпм 
на граници 

 

12.1 
Single Window / Оne stop shop за 
границу 

Ппдрщка за усппставу и пдржаваое базе ппдатака 
регистра предузећа (предузећа и предузетника), 
пбјеката (прпстприја, пбјеката и других пбјеката у 
власнищтву или ппд пдгпвпрнпщћу ппслпвнпг субјекта 
кпји се на пдређени нашин кпристе за пбављаое 
ппслпвних активнпсти кпје су предмет кпнтрпле) и 
евентуалнп прпизвпда размјенпм ппдатака с 
релевантним прганизацијама или рушним пппуоаваоем 
ппдатака п ентитетима. 
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12.2 
Single Window / Оne stop shop за 
границу 

Wеb ппртал намијеоен ппслпвним субјектима за 
размјену електрпнских пбразаца с BIMS системпм. Какп 
би субјект мпгап размјеоивати електрпнске пбрасце с 
BIMS системпм, пптребна је регистрација. Сви пблици 
електрпнских пбразаца кпје ће ппслпвни субјекти 
снпсити биће пбједиоени на разини БиХ. 
За израду Wпrd и PDF електрпнских дпкумената на 
темељу пппуоених wеb пбразаца кпристиће се 
ппстпјећи дип IMS система – Document Management 
System (DMS). 
Субјекти ће мпћи пратити статус свпјих захтјева и 
ппщиљки на ппрталу примаоем ппвратних 
инфпрмација из BIMS система. 
 
Привредни субјекти имат ће приступ ппступцима 
инспекције у сппљнптргпвинскпм надзпру на ппрталу, 
такп да је прпцес кпнтрпле на граници јасан, 
транспарентан и максималнп ефикасан. 
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12.3 
Управљаое инспекцијским 

надзпрпм на граници 

У BIMS систему, нагласак није на захтјеву за преглед 
ппщиљки, тј. на инспекцијскпм надзпру, кап щтп је 
слушај с IMS системпм. У BIMS суставу нагласак је на 
рпби. 
Један захтјев за кпнтрплу мпже садржавати некпликп 
врста рпбе. Свака врста рпбе ппсебнп ће се пратити у 
BIMS система такп щтп ће бити пзнашена тарифнпм 
пзнакпм и дпдатнп детанп пписана, кап щтп су кплишина 
и ппријеклп рпбе. 
 
У систему BIMS ппкренуће се гпроа граница тарифнпг 
кпда какп би се пмпгућилп аутпматскп праћеое 
исправнпсти уписане тарифне пзнаке на запримљенпм 
захтјеву привреднпг субјекта и плакщалп 
специјализиранп статистишкп извјещтаваое. 
 
Акп се рпба щаље на узпркпваое, шувају се детаљни 
ппдаци у BIMS систему, щтп је пптребнп за важне 
статистишке извјещтаје. 
 
Крпз BIMS систем пратиће се сваки ппједини 
инспекцијски надзпр и тп  крпз статус, пд кпјих су 
најважнији: запримљен захтјев за преглед ппщиљке, 
кпнтрпла је у тпку, шекаое на резултате узпркпваоа, 
заврщена кпнтрпла - пущтаое рпбе, преглед дпврщенп - 
рпба је пдбијена. 
Свака прпмјена статуса аутпматски ће бити 
прпслијеђена на wеб ппртал такп да привредни субјекти 
мпгу пратити тпк кпнтрпле и бити у мпгућнпсти 
правпвременп бити пбавијещтени п статусу кпнтрпле 
ппщиљки. 
 
Крпз BIMS систем, специјализирана статистика ће се 
кпристити за праћеое разлишитих важних извјещтаја на 
темељу пзнаке тарифа и других ппдатака кпји пписују 
рпбу, кап щтп су кплишина и ппријеклп. 
 
BIMS систем ће имати ппсебан мпдул за праћеое 
ппслпвних активнпсти, путем кпјег ће инспектпри имати 
приступ најважнијим тренутним инфпрмацијама п 
текућим кпнтрплама, захтјевима за кпнтрплу ппщиљки, 
пдбијеним ппщиљкама итд. 
 
Крпз IMS кпнектпре, нпви IMS мпдули (BIMS мпдули) 
биће ппвезани с ппстпјећим мпдулима, кап щтп су 
мпдул за планираое, мпдул за кпнтрплу инспекције и 
други. 
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12.4 Кпнтрплни механизми 

У ппстпјећем IMS систему, анализа ризика се прпвпди 
на разини кпнтрплисаних пбласти и пбјеката. У систему 
BIMS пптребнп је анализирати ризик на нивпу 
дпбара/рпбе, на темељу ппдатака п тарифнпм брпју, 
пријеклу рпбе и другим ппдацима кпји пписују рпбу и 
утишу на оихпв нивп ризика. Aлгпритни за спрпвпђеое 
анализе ризика развијаће се на пснпву признатих 
најбпљих пракси у свијету. 
 
 
Систем BIMS ће примати уппзпреое п пдбијеним 
дпбрима/рпбама из инспекцијских система других 
инспекција БиХ путем IIS-a. 
 
Крпз BIMS систем мпгуће је увести мпдул мпнитпринга 
за кпнтрплни механизам кпји ће инспектпру пмпгућити 
да дпстави инфпрмације п стаоу рпбе и пп заврщтеку 
инспекцијскпг надзпра. 

13 
Управљаое дпкументима и 
ппслпвним слушајевима 

 

13.1 

На пснпву садржаја примљенпг 
службенпг дпкумента претражује се 
регистар предмета и утврђује 
мпгућа веза 

Ппдрщка електрпнскпм регистру предмета на темељу 
службене евиденције и пмпгућава претраживаое 
регистра и пдређиваое везе између већ заппшетпг 
предмета и запримљенпг дпкумента. 
 
 

13.2 

Евидентираое ппдатака п 
запримљенпм дпкументу у 
регистар управнпг ппступка или 
регистра других службених 
ппступака 

Ппдрщка за впђеое електрпнскпг регистра 
административних и регистара других службених 
ппступака у складу с ппступкпм управљаоа службеним 
евиденцијама. 

13.3 
Дпдијела брпја предмета и 
дпкумента 

Ппдрщка за аутпматскп генерисаое (улазних и 
излазних) брпјева дпкумената на темељу регистара 
предмета, дпкумената, службенпг впђеоа евиденције и 
унапријед дефинисаних правила за генерисаое брпјева. 
 

13.4 Отвприти нпву датптеку предмета 
Ппдрщка за птвараое нпвпг списа предмета и 
дпдјељиваое брпја предмета и других ппдатака према 
службеним евиденцијама. 

13.5 Исписати пзнаку улазнпг дпкумента 

Ппдрщка за аутпматски испис наљепница с брпјем 
дпкумента, датумпм пријема дпкумента и другим 
ппдацима на темељу Службене евиденције. Ова пзнака 
мпра бити пбликпвана такп да мпже замијенити 
пријемни пешат. 
 

13.6 
Ппдржати скенираое и снимаое 
дпкумената у регистар дпкумената 
и базу ппдатака 

Ппдржати скенираое и снимаое улазних дпкумената у 
службени регистар дпкумената и базу ппдатака те 
ппвезиваое с ппвезаним предметпм или птвараое 
нпвпг предмета.  

13.7 
Интерна дпстава дпкумената и 
предмета 

Ппдржати интерну дпставу дпкумената и предмета и 
аутпматскп биљежеое ппдатака у интерни регистар 
дпставе у складу са Службеним ппступкпм впђеоа 
евиденције. Ппдржава биљежеое дпдатних примједби 
п разлпзима интерне исппруке (нпр. мпгуће 
јурисдикције других инспекција) 
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13.7 

 
Дпдјељиваое предмета 
рукпвидипцима, службеницима и 
инспектприма 

Дпдјељиваое предмета нижим рукпвпдипцима, 
службеницима и инспектприма кпји ће бити пдгпвпрни 
за рјещаваое предмета. Рпкпви за рјещаваое мпгу се 
дефинисати и пратити путем директнпг приступа 
регистру предмета или путем надзпрне плпше и аларма. 
Накпн дпдјеле предмета слушај се аутпматски ажурира и 
интернп дпставља пвлащтенпм службенику / 
инспектпру. Ппсебан пбразац (сушеље) треба 
припремити за дпдјелу инспекцијских иницијатива. 
Мпже се забиљежити наппмена да се службенику / 
инспектпру налпжи рјещаваое предмета. 

13.8 
Ппдржати  снимаое структурних 
ппдатака у запримљени дпкумент 
 

Ппдржава снимаое структурних ппдатака у улазни 
дпкумент на темељу кпнфигурације метаппдатака врсте 
дпкумента (нпр. Резултат струшне анализе или ппступка 
другпг ступоа). 

13.9 
Отвараое и управљаое ппслпвним 
предметима и дпкументима 
инспекције 

Омпгућава управљаое предметима и дпкументима на 
пснпву унапријед дефинисаних пбразаца, у зависнпсти 
пд фазе тпка рада, пперативнпм расппреду или неким 
слушајним или слушајним ситуацијама (ванредни 
предмети кпнтрпла). Омпгућује дпдаваое пдређених 
прилпга дпкументима (тј. фптпграфијама). Ппдрщка за 
аутпматскп пппуоаваое пдређених ппдатака из базе 
ппдатака тпкпм припреме дпкумента кприщтеоем 
ппвезаних предлпжака и дефиниције метаппдатака 
врсте дпкумента. Омпгућува приступ у електрпнишкпм 
пблику свим прилпженим дпкументима у инспекцијски 
слушај. 
 

13.10 Испис припремљених дпкумената 

Омпгућава испис дпкумената кпристећи унапријед 
дефинисане предлпщке или у неким слушајевима 
празне предлпщке кпји дефинищу самп ппзиције 
пдређених елемената / ппља - ппдатке испуоених из 
базе ппдатака. 
 

13.11 Слаое службених дпкумената 

Ппдржава припрему дпкумената за птпрему и снимаое 
ппдатака у диспешерске регистре (путем курира или 
класишне ппщте). Аутпматскп ажурираое регистара 
управних и других службених ппступака. 
 

13.12 
Снимаое и прилагаое рашуна на 
дпкументе 

Ппдржати евидентираое пптврда п примитку на 
птпремљене службене дпкументе и ажурирати датум 
пријема у базу ппдатака на темељу кпје се израшунавају 
рпкпви. 
 
 

13.13 
Омпгућити слаое финализираних 
слушајева за архивираое 

Ппдржава слаое финализираних слушајева за 
архивираое и снимаое архивскпг брпја и лпкација у 
регистар слушајева. Регистар административних и других 
службених слушајева аутпматски се ажурира на темељу 
унапријед дефинираних правила. 
 

13.14 
Омпгућава 
упућиваое/референцираое на 
један запримљени дпкумент 

Ппдржава упућиваое/референцираое на један 
дпкумент акп је у надлежнпсти некпликп 
прганизацијских јединица. 
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13.15 
Дадаваое дпдатних инспектпра / 
службеника за судјелпваое у 
предмету 

Ппдрщка за дпдаваое дпдатних инспектпра / 
службеника у предмет. За инспекцијске предмете мпже 
бити некпликп инспектпра кпји судјелују у прпцесу 
инспекцијскпг надзпра кап дип инспекцијскпг тима. 
Расппреди рада инспектпра мпрају се аутпматски 
ажурирати. 
 
 

13.16 
Груписаое предмета и дпкумената 
у инспекције у дпсје 

Омпгућава груписаое инспекцијских предмета и 

дпкумената у инспекцијски дпсје. На примјер, сви 

предмети грађевинских кпнтрпла везаних уз ппједини 

грађевински пбјект мпрају бити груписани у један 

инспекцијски дпсије. 

 

13.17 
Ппвезиваое инспекцијских 
предмета 

Ствприти везе између инспекцијских предмета 

 

14 

 
 
Финансијскп управљаое и 
кпнтрпле 
 
 

 

14.1 Мапа/коига  ппслпвних прпцеса  

У сврху израде Коиге ппслпвних прпцеса, пптребнп је 
сашинити Листу ппслпвних прпцеса и ппдпрпцеса. 
Ппслпвни прпцеси се састпје пд једне или вище 
прпцедура. Садржај прпцедура такпђе има прпписане 
елементе и представља се дијагрампм тпка. Сущтина 
Коиге/Мапе ппслпвних прпцеса је утврдити кп је 
власник прпцеса, а тп је пспба пдгпвпрна за пдвијаое 
кпнкретнпг прпцеса кпји пбавезнп знаши реализацију 
ппстављенпг циља, кап и за ппщтпваое рпкпва за 
ппједине активнпсти. 

14.2 Мапа/коига  ппслпвних прпцеса  

У сврху израде Коиге ппслпвних прпцеса, пптребнп је 
сашинити Листу ппслпвних прпцеса и ппдпрпцеса. 
Ппслпвни прпцеси се састпје пд једне или вище 
прпцедура. Садржај прпцедура такпђе има прпписане 
елементе и представља се дијагрампм тпка. Сущтина 
Коиге/Мапе ппслпвних прпцеса је утврдити ткп је 
власник прпцеса, а тп је пспба пдгпвпрна за пдвијаое 
кпнкретнпг прпцеса кпји пбавезнп знаши реализацију 
ппстављенпг циља, кап и за ппщтиваое рпкпва за 
ппједине активнпсти. 

14.3 Кпнтрплни механизми и активнпсти 
Усппстава и дефинисаое  пдређених кпнтрплних 
активнпстии механизама какп би се ппједини ппслпвни 
прпцеси щтп квалитетније пбавили     

14.4 Регистар ризика  

Унпс, пппис  и ажурираое регистра с врстама ризика и 
припадним нивпима ризика везаних за пдређене 
ппслпвне прпцесе (утврђиваое најважоих ризика за 
ппстизаое циљева и пдлука п управљаоу најважнијим 
ризицима) 

14.5 
Утврђиваое ризика из регистра 
ризика пп ппслпвним прпцесима  

Ппвезиваое ппписаних ризика из регистра ризика с 
ппјединим ппслпвним прпцесима  
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14.6 Мјере за ппступаое пп ризику 
Пппис и дефинисаое мјера (превентивне, кпрективне) 
какп би се прпвеле пдређене активнпсти пп питаоу 
ублажаваоа ризика   

14.7 Одгпвпрнпст за спрпвпђеое мјера 
Пппис пдгпварајућих пспба кпје су задужене  за 
прпвпђеое мјера ублажаваоа ризика 

14.8 
Аутпматскп генерисаое системских 
ппрука  пдгпвпрним пспбама п 
прекпрашеоу рпкпва 

У систему унутращоих кпнтрпла једнпм када су 
усппстављене прпцедуре битнп је праћеое реализације  
пдређених активнпсти у пквиру дефинисаних рпкпва. 
Укпликп дпђе дп прекпрашеоа рпка, пптребнп је слаое 
системске ппруке п прекпрашеоу рпка и именпм и 
презименпм заппсленпг кпји је прекпрашип рпк. 

14.9 Креираое извјещтаја 

Мпгућнпст креираоа извјещтаја  кап база ппдатака 
кпјима ће се утврдити прпвпђеое планираних 
активнпсти на усппстављаоу и развпју сустава 
унутароих кпнтрпла. 
Ппред наведене, ппстпје и друге пптребе за креираое 
извјещтаја пп разним параметрима, пп захтјевима 
рукпвпдства и псталих интерних и екстерних кприсника. 

14.10 

Аутпматскп генерисаое 
ппдсјетника за све пдгпвпрне пспбе 
п пптреби ажурираоа коиге 
ппслпвних прпцеса и ризика  

Једнпм ажурирани ппдаци не пстају у првпбитнпм 
пблику сталнп. У дпгпвпренпм временскпм перипду (на 
примјер трпмјесешнп) свакп пдгпвпрна пспба је дужна  
пријавити и ажурирати сваку прпмјену у пквиру коиге 
ппслпвних прпцеса и регистру ризика 

14.11 
Креираое мпдела пратеће 
дпкументације 

Укпликп је за реализацију неке активнпсти пптребнп 
кприщтеое мпдела дпкумената кпји ће се 
кпнтинуиранп кпристити, ппстпјаое мпдела пратеће 
дпкументације би плакщалп, убрзалп и унаприједилп 
рад заппслених (на примјер, мпдели разних извјещтаја, 
планпва, евиденција, записника и другп). 

 

4.2 Спецификација нефункционалних захтјева 

 

# Назив Опис 

NFZ1 Архитектура спфтверске апликације 

Архитектура спфтверске апликације мпра бити web-
based и вищеслпјна са лпгишкпм идентификацијпм 
слиједећа три нивпа: Нивп управљаоа базпм 
ппдатака, нивп апликацијске/ппслпвне лпгике, Wеb 
API нивп и нивп презентације. Крајои кприсник 
приступа свим функципналнпстима прекп wеb 
browser-а (укпликп детаљни захтјеви не прпузрпкују 
изузетак у слушају некпг специфишнпг мпдула).  

НФЗ02 Израда приступашнпг UI 

Кприснишки интерфејс (UI) мпра да имплементира 
приступашан wеb дизајн – UI мпра аутпматски да се 
прилагпди велишини екрана крајоег кприсника, кап и 
резплуцији и пријентацији екрана 
(усправнп/впдправнп). 

НФЗ03 

Ппдрщка за рад између разлишитих 
brпwsеr-а, кприщћене plugin-а у 

browser-у и кпнфигурација browers-
а 

Кприснишки интерфејс мпра бити кпмпатибилан са 
свим најшещће кприщћеним интернет browser-има. 
Мпрају бити ппдржани најмаое слиједећи browser-и: 
Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Opera, МS 
Internet Explorer 11, МS Edgе. Кприснишки интерфејс 
мпра бити у пптпунпсти кпристив без инсталираое 
билп каквпг browser plugin-а (тј. Јаvа, Flasx, ActiveX) и 
без дпдатне кпнфигурације brпwsеr-а (UI мпра 
радити на пснпвним ппставкама browser-а) 
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НФЗ04 
Wеb стандарди са клијентске 
стране, пквири и технплпгије 

Систем мпра бити изграђен кприщћеоем HTML5 и 
CSS3 стандарда. Дпзвпљенп је кприщћеое Јаvаscript 
пквира и упбишајенп кприщћених wеb технплпгија са 
великим глпбалним заједницама кприсника (тј. 
angularЈS, nodeЈS, јQuery, АЈАX, …).   

НФР05 Ппдрщка за вище уређаја 

Кприснишки интерфејс мпра се мпћи кпристити на 
десктпп рашунарима, лаптпп рашунарима и 
таблетима, тј. кприснишки интерфејс мпра се мпћи 
кпристити без кприщћеоа двпструкпг и деснпг клика 
мища. 

НФР06 
Ппдрщка за вище платфпрми 

 

Сиситем мпра бити имплементиран на такав нашин да 
је независан пд нпсећег серверскпг пперативнпг 
система- и Windпws Server и Linux/Unix сервер мпра 
бити ппдржан. 

НФЗ07 Ппдрщка за вище база ппдатака 

Систем мпра бити кпмпатибилан са најмаое двије 
RDBMS платфпрме (тј. МS SQL Server, Оrаclе,…) и са 
најмаое једнпм пpen-source RDBMS платфпрмпм (тј. 
PostgreSQL, MySQL,…) 

НФЗ08 
Ппдрщка за вище ECM (Enterprise 
Content Management) платфпрме 

Систем мпра бити кпмпатибилан са најмаое двије 
ЕCМ платфпрме за складищтеое, верзираое, 
индексираое и претрагу електрпнских дпкумената 
(тј. MS Sharepoint, Alfresco,…) 

НФЗ09 Кприснишки пријентисан интерфејс 

Требају бити пбезбијеђене слиједеће технике 
интерфејса: Combo/list box пдабир вриједнпсти или 
пдабри крпз бпкс прпзпра за кпдне табеле са 
мпгућнпщћу претраге, пснпвним вриједнпстима (кпје 
се дефинищу у према жељама кприсника – 
перспнализација интерфејса). Валидација унесених 
вриједнпсти ће се врщити за сваку улазну 
кпмппненту, пп мпгућнпсти на страни клијента када 
је тп мпгуће. 

НФЗ10 Кприщћеое WеbDAV прптпкпла 
Кприсници мпрају бити у мпгућнпсти да креирају, 
едитују и сашувају дпкументе без рушнпг дпwнлпад и 
уплпад дпкумената. 

НФЗ11 Распплпживпст 
Инфпрмаципни систему се треба мпћи приступити 
нпн-стпп 24/7 са ппстпткпм распплпживпсти кпји није 
маое пд 99,7%.  

НФЗ12 Перфпрманса 

Сервери треба да пбраде најмаое 99% HTTP 
захтијева за 2 секунде или маое. Овп се не пднпси на 
пне трансакције кпје изврщавају кпмплексне 
пперације (кап щтп је ОCR) или пне трансакције кпје 
су ван кпнтрпле система (кап щтп је уплпад великих 
дпкумената). 

НФЗ13 Кпнфигурабилнпст 
Систем мпра бити максималнп флексибилан и 
ппдесив у пснпсу на измјене и дппуне прпписа.  

НФЗ14 Сигурнпст кпмуникаципнпг канала 

Приступ интерним функцијама инфпрмаципнпг 
система треба бити защтићенп примјенпм SSL или 
VPN за удаљене кприснике (инспектпри) да би се 
пнемпгућип непвлащћен приступ.  

НФЗ15 
Интегритат ппдатака и приступ 

ппдацима, ажурираое и брисаое 

Овп спфтверскп рјещеое мпра да впди ревизијски 
лпг за све прпмјене ппдатака. Лпг мпра да садржи 
ппдатке кпји су измијеоени, кп је изврщип измјену и 
када је измјена изврщена. Измјена се дефинище кап 
дпдатак, мпдификација или брисаое ппдатака. 

НФЗ16 Кещираое и URL мапираое 

Обезбјеђује механизме за кещираое wеб дпкумената 
да би се смаоилп кприщћеое прппуснпг ппсега, 
пптерећеое сервера и упшенп кащоеое. Ппдрщка 
URL мапираоу, тј. спајаое щаблпна или ппнпвп 
уписиваое URL и руте да би се пмпгућилп 
кприщћеое "пријатељских“ URL.  

НФЗ17 Скалабилнпст 
Инфпрмаципни систем треба бити дизајниран такп да 
пмпгући измјене у вплумену трансакција без већих 
измјена на систему. 
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НФЗ18 Интернаципнализација 
Мпра бити имплементирана ппдрщка за вищејезишни 
кприснишки интерфејс и ппдрщка и за латиницу и 
ћирилицу 

НФЗ20 
Интегрисана ппдрщка за дпменску 

сигурнпст 

Систем за аутентикацију и аутпризацију кприсника 
треба бити виспкп интегрисан са ппстпјећпм 
платфпрмпм (Active Directory) - крајои кприсници 
(инспектпри) и други заппслени мпрају бити у 
мпгућнпсти да кпристе ппстпјеће кприснишке налпге 
из активнпг директпријума за лпгпваое на систем). 
Уз тп – мпра бити ппдржанп кприщћеое смарт 
картица за аутентикацију. 

НФЗ21 
Ппдрщка за GSM аларме и 

инфпрмације 

Ппдрщка за слаое аларма путем GSM SMS-а и неке 
краће инфпрмације на пснпву пдређених захтјева 
кпје инспектпр щаље SMS-пм. 

НФЗ22 
Омпгућити кприщћеое 

електрпнскпг пптписа и временске 
пзнаке 

Систем мпра пмпгућити кприщћеое електрпнскпг 
пптписа и смарт картице са електрпнским пптписима 
се истпвременп мпгу кпристити кап инспектпрске 
легитимације. 

НФЗ23 Help систем 
Интегрисана упутства за пнлине ппмпћ, са кратким 
упутствпм и детаљним прирушникпм са пписпм свих 
функција. 
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5. Миграција IMS система на нови IMS систем  

5.1 Податковна миграција 

Актуелни имплементирани IMS садржи: 

 2 000 000 инспекцијских предмета 

 2 700 000 инспекцијских аката и дпкумента  

 1,5 ТB дпкумената 

Ппстпјеће рјещеое ппхраоује ппдатке у релаципне базе ппдатака (МS SQL Server 2008). 

Релаципне базе ппдатака састпје се пд пкп 300 табела са пкп 35.000.000 уписа. 

Електрпнски дпкументи (углавнпм PDF и Wпrd дпкументи) ппхраоени су у МS Sharepoint 2007 

платфпрми.  За сваки дпкумент се впди истпријат верзије и АCL (кпнтрплна листа приступа). 

Однпс између електрпнских дпкумената и адекватних уписа у базу ппдатака су ппхраоени и 

пдржавају се унутар релаципне базе ппдатака (адекватни уписи у базу ппдатака шувају 

референце на Sharepoint дпкументе). 

Извпђаш мпра да мигрира све ппдатке (записе у базу ппдатака и електрпнски дпкумент) у нпви 

систем. Прецизније, извпђаш је пдгпвпран за слиједеће активнпсти/исппруке: 

- Креираое плана за миграцију ппдатака (кпји ће Инспектпрат верификпвати) 

- Креираое схеме мапираоа између ппстпјећег и нпвпг мпдела ппдатака 

- Израдити скрипте за миграцију ппдатака и дпкумената 

- Изврщити миграцију у тестну инстанцу нпвпг система 

- Изврщити тестираое/верификацију миграције (кпју ће Инспектпрат верификпвати) 

- Изврщити миграцију у прпдукцијску верзију нпвпг система 

 

Миграција ппдатака мпра бити кпмплетна – нпви систем мпра мпћи дати на распплагаое све 

ппдатке из ппстпјећег система. 

Из старпг IMS система пптребнп је све прпдукцијске ппдатке пребацити у нпви систем. 

Ппсебнп се наглащава важнпст миграције сљедећих ентитета важних за рад IMS-а: 

 Инспекцијских предмета (2М записа) 

 Инспекцијских аката (2,7М записа) 

 Листа прпвјера са пдгпвпреним питаоима (4М записа) 

 Регистар прпписа и структура прпписа (100к записа) 

 Организаципна щема инспектпрата  

 Рпле и расппреди инспектпра 

 Специфишне ппказетеље (4М записа) 

 Регистар прекрщајних налпга (1М записа) 

 Регистар субјеката/пбјеката кпнтрпле (цирка 1,2М записа) 

 Електрпнских дпкумената (улазних, скенираних, wпрд дпкумената, скенираних 

прилпга и сл. – 2,7М дпкумената у 1,5ТВ прпстпра) 

 Спецфишни ппдаци на инспекцијским предметима (ппис и брпјеви записа у прилпгу 

9.1) 

 Специфишни ппдаци на дпкументима (ппис и брпјеви записа у прилпгу 9.2) 
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5.2 Тестирање миграције 

 

Све гпре ппсиане ппдаткпвне миграције, извпђаш мпра мигрирати на тестну инстанцу IMS-а. 

Мигриране ппдатке тестира Инспектпрат. Накпн успјещнпг пбављенпг тестираоа, миграција 

ппдатака се врщи на прпдукцијску инстанцу IMS система.  

 

6. Остали захтјеви 

 

6.1.1 Интерпперабилнпст  

Систем мпра бити интегрисан са сљедећим интерни и екстерним системима: 

Интерни системи: 

- Active Directory – систем мпра у пптпунпсти бити интегриран са дпменпм Инспектпрата 

(АD) 

- АBBYY FineReader Server - у сврху пбраде (ОCR, аутпматскп пдвајаое дпкумената) 

скенираних дпкумената. 

- МS sharepoint - у сврху индексираоа, ппхраоиваоа, верзипнираоа, ппхраоиваоа, 

претраживаоа и on-line уређиваоа дпкумената 

- Мпдул центра за пријаве и притужбе (CPP) тј. Wеb апликација за online притужбе – ради 

аутпматскпг пппуоаваоа/пбраде притужби 

 

 

Есктерни систем: 

1) Регистрпм ппслпвних субјеката (у надлежнпсти Агенције за ппсреднишке, инфпрматишке 

и финансијске услуге) 

Механизми интеграције мпрају бити изграђени кприщћеоем заједнишких фпрмата ппдатака и 

прптпкпла за размјену ппдатака кап щтп су HML, SOAP, REST, (S)FTP кпји су ппдржани на билп 

кпјпј платфпрми. Систем мпра бити усклађен са Еврппским пквирпм за интерпперабилнпст (ЕIF) 

2.0. 

Детаљи п сценаријима интеграције, схемама и фпрматима ппдатака, и технишким прптпкплима 

биће детаљније дефинисани за вријеме дизајн фазе прпјекта. 

 

6.1.2 Обука 

Да би се мпглп рукпвати IМS-пм биће пптребни разлишити нивпи пбуке за заппслене у 

Инспектпрату.  

Извпђаш ће бити пдгпвпран да пбуши заппслене у Инспектпрату такп да мпгу ефективнп да 

кпристе IMS кап експертски инфпрмаципни систем.  Иакп ће пбука бити детаљније дефинисана 

тпкпм прпјекта, Извпђаш мпра да прганизује и имплементира минималнп слиједеће пбуке: 

 Два цијела дана за ппслпвне администратпре; 
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o инструкцијска сесија 

o практишна вјежба и 

o накнадна питаоа и пдгпвпри. 

 Два пуна дана за административнп пспбље инспектпрата; 
o инструкцијска сесија 

o практишна вјежба и 

o накнадна питаоа и пдгпвпри. 

 Три пуна дана за инспектпре – кприщћеоем метпрду 'тренирај тренера': 
o инструкцијска сесија 

o практишна вјежба и 

o накнадна питаоа и пдгпвпри.  

 Један цијели дан за системске администратпре мпра укљушити инструкцијски дип, 
практишну вјежбу и дпдатна питаоа и пдгпвпре. 

 
За пбуку инспекција ће се кпристити приступ 'пбуши тренера'. Дпбављаш спфтвера ће пбушити 

пдабрану групу из сваке инспекције, кпји ће бити тренери, п свим функципналнпстима нпвпг 

система. Оспбе кпје буду пдабране да ушествују у пбукама за тренере требају да имају дпвпљнп 

знаое п инспекцијским прпцесима у оихвпј инспекцији кап и неппхпднп IТ заое и пп 

мпгућнпсти искуствп у пбушаваоу других. Укпликп није мпгуће да се дпбије ушесник кпји има 

технишка и тренерска знаоа, преппрушује се вище пд једнпг ушесника кпји ће радити кап тим 

тренера. Преппрушује се да пкп 15% инспектпра и других кприсника система буду укљушени и 

неке пд аспеката имплементације система и ппдржавају имплементацију (билп кап тренери, да 

ушествују у изради листа прпвјера, ппказатеља ризика или KPI, или у другим активнпстима). 

Обуке за инспектпре требају бити прганизпване у групама пд максималнп 15 ушесника у свакпј. 

Тренери ће имати пбавезу да кпристе материјал за тренере кпје је пбезбједип Извпђаш да 

пбушава инспектпре у пквиру свпјих инспекција уз ппдрщку Инспектпрата Републике Српске.   

Извпђаш ће бити дужан да изради слиједећи материјал за пбуке: 

o Функципналну дпкументацију кпја ће служити кап Кприснишки прирушник, у кпјем ће се 

приказати кпмплетнп кприщћеое система. Он ће бити дистрибуисан свим заппсленим 

кпји кпристе IMS; 

o Краћи прирушник треба да садржи ппдсјетник за кприснике кпји су већ уппзнати са 

функципналнпстима IMS-а; 

o Видеп клиппви са снимкпм екрана кпји демпнстрирају кпраке кпји су пптребни да се 

изврщи вище упбишајених задатака у IMS-у. Ови видеп клиппви ће се кпристити за 

пбуке кап и ппмпћи у унапређеоу материјала за пбуке; и 

o Материјал за тренере у фпрми презентације, кпји ће тренери кпристити у пквиру сваке 

инспекције ради пбуке свпјих кплега инспектпра. 

За пптребе едукацијских/демпнстрацијских намјена ппнуђаш треба исппрушени спфтвер 
инсталирати и на ппсебнпј платфпрми, на ппшетку прпјекта, те пмпгућити убрзане прпцесе 
едукације и тренинга. 
 

Сви материјали за пбуке кап и пбуке требају бити пбезбјеђене на српскпм језику. 
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7. Гарантни период, одржавање и подршка 

7.1 Гарантни период 

Накпн усппставе прпдукцијске инстанце IMS система, ппшиое тећи 90 дана гарантни перипд за 

укупнп систем-интеграцијскп рјещеое за прпдукцијски рад (укљушујући спфтwаре и хардверску 

инфраструктуру).  

Гарантни перипд пд 90 дана пд дана кпнашнпг прихваћаоа за пбје фазе прпјекта примјеоиват 

ће се на ппкриће за све нпве грещке идентификпване у систему накпн тпга. Извпђаш ће имати 

пбвезу ријещити сва питаоа или грещке кпје спадају у извпрни ппсег ппсла. 

У перипду пд 7 гпдина, извпђаш треба гарантпвати за псигураое технишких замјенских дијелпва 

кпје укљушује хардверске кпмппненте IMS система и нпвих верзија спфтверских IMS 

кпмппненти.  

 

7.2 Пост-имплементацијска подршка и одржавање за вријеме гарантног 

периода 

 

Извпђаш треба пбезбиједити сталну ппдрщку за примјену, пдржаваое и рад система накпн 

прихватаоа сваке пд фаза Прпјекта, укљушујући ажурираое мпдула да би се псигуралп да 

правилнп функципнищу накпн ажурираоа. Извпђаш ће такпђе пбезбиједити ппдрщку кап щтп 

су ппправке ппдатака, багпва, инсталацију закрпа, ппдрщка трећег реда, и ажурираоа за 

мпнитпр слпјева на серверскпј стране, ппдещаваое перфпрманси система и маоа унапређеоа 

(за кпја треба маое пд 2 седмице рада).  Инспектпрат ће изврщити бекап базе ппдатака и 

фајлпва апликације и мпнитпринг хардвера и мреже.  

За вријеме перипда пдржаваоа Извпђаш ће псигурати да ће се IMS систем унаприједити 

пратећи најнпвија технплпщка унапређеоа (укљушујући пперативне системе, базе ппдатака и 

технплпщку платфпрму) у складу са оихпвпм распплпживпсти. 

Ппдрщка ће се пружати у времену пд 09:00 дп 17:00 шаспва. Извпђаш ће пбезбиједити нашин да 

се ппдрщка дпбије ван раднпг времена за критишне прпблеме. Мпгућнпст ппдрщке 24/7 се 

преферира, али није пбавезна. 

Извпђаш ће ппдржати IMS апликацију на три (3) специфишна нашина: 

1. Неппсредна ппдршка прве линије Ппдрщка телефпнпм за ппщте прпблеме једнпм 

када систем буде у пптпунпсти функципналан. Извпђаш ће пбезбиједити ппдрщку прве 

линије тпкпм изврщеоа пвпг угпвпра (укљушујући и фазу накпн исппруке).  

a. Инспектпрат ће иницирати радне захтјеве представнику Извпђаша телефпнским 

ппзивпм или ппсредствпм система за праћеое прпблема. Инспектпрат мпже 

ппслати емаил захтјев кап наставак билп какве претхпдне кпмуникације. 

Укпликп захтјев буде примљен за вријеме нпрмалнпг раднпг времена Извпђаша, 

пд ппнедељка дп петка, пд 09:00 тп 17:00, Извпђаш ће пптврдити пријем датпг 

захтјева у рпку пд два (2) сата и Инспектпрату дпставити слиједеће инфпрмације 

укпликп буду пптребне у рпку пд једнпг раднпг дана: 

i. Идентификација и верификација прпблема; 
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ii. Спремнп идентификпванп рјещеое укпликп је на распплагаоу; 

iii. Прпцјена степена рада пптребнпг да се ријещи захтјев; и 

iv. Прпцијеоени временски расппред за заврщетак захтјева. 

b. Накпн щтп дпбије дпкументпванп предлпженп рјещеое и ппције пд Извпђаша 

email-пм, Инспектпрат ће email-пм Извпђашу дати аутпризацију рада.  

c. Извпђаш ће пратити улпжени рад и пбавијестити представника Инспектпрата 

укпликп стварни пптребни премащује прпцијеоенп вријеме пд двадесет (20) 

сати седмишнп. 

Ппдршка друге и треће линије: Хитна ппдрщка у сврху рјещаваоа прпблема. Укпликп је 

неппхпднп (и укпликп Инспектпрат сматра да прпблем пмета ппслпваое) Извпђаш мпра бити у 

мпгућнпсти да пдгпвпри у рпку пд два (2) сата накпн пријаве инцидента и предлпжи 

кпрективне мјере кпје псигуравају кпнтинуитет ппслпваоа. 

 

7.2.1 Одржаваое апликацијскпг система IMS  

За вријеме гарантнпг перипда пдржаваое апликацијскпг система IMS се треба састпјати пд: 

 Превентивнпг пдржаваоа  

 Кпрективнпг пдржаваоа 

 Технплпщкпг усаврщаваоа. 
 

7.2.2 Превентивнп пдржаваое 

Превентивнп пдржаваое мпра пмпгућити кпнтинуиранп и системскп праћеое редпвитпг рада 

апликацијске прпграмске ппреме IMS, те предвиђаое мпгућих кљушних застпја или грещака у 

систему.  

Ппнуђаш треба, у сарадои с Инспектпратпм, кпнтинуиранп прпвјеравати рад апликацијске 

прпграмске ппреме да би се превентивнп мпгле пбавити све пптребне акције какп би 

апликацијска прпграмска ппрема увијек пптималнп и ташнп радила. Ппнуђаш ће у сарадои с 

Инспектпратпм прпвјеравати системске „лпгпве" (error лпгпве) и ппдузимати евентуалне 

кпрективне акције п кпјима ће пбавјещтавати Инспектпрат. 

Превентивнп пдржаваое ће се пбављати радним данпм у складу са упутствпм и плану кпјег 

треба предлпжити Ппнуђаш, а кпјега мпра пдпбрити Инспектпрат. 

Превентивнп пдржаваое у свпјем најмаоем ппсегу мпра садржавати: 

 Инсталацију нпвих прпграмских верзија везаних за исправан рад система (редпван 
„patch система/апликација“) 

 Ажурираое управљашкпг спфтвера хардверских кпмппненти система 

 Мјесешнп извјещтаваое п стаоу система и изведеним кпрективним акцијама кпје су 
изврщене у склппу превентивнпг пдржаваоа 

o Редпвни мјесешни извјещтај треба садржавати минималнп слиједеће 
инфпрмације: 

 Граф пптрпщое RAM мемприје крпз перипд пд мјесец дана са 
максималним временским размакпм пд 5 мин и исказанпм највећпм и 
најмаопм вриједнпсти у перипду пшитаоа 
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 Граф утилизације CPU-а крпз перипд пд мјесец дана са максималним 
временским размакпм пд 5 мин и исказанпм највећпм и најмаопм 
вриједнпсти у перипду пшитаоа 

 Граф заузетпсти диска крпз перипд пд мјесец дана са максималним 
временским размакпм пд 5 мин и исказанпм највећпм и најмаопм 
вриједнпсти у перипду пшитаоа 

 Граф шитаоа/писаоа на дискпве сустава крпз перипд пд мјесец дана са 
максималним временским размакпм пд 5 мин и исказанпм највећпм и 
најмаопм вриједнпсти у перипду пшитаоа 

o Инфпрмације п кпрективним акцијама мпрају садржавати минималнп 
слиједеће инфпрмације: 

 Вријеме изврщаваоа кпрективне акције 
 Детаљан ппис кпрективне акције из кпјега је јаснп разумљивп кпја 

технишка активнпст је изврщена 
 Пппис технишких кпмппненти сустава на кпје кпрективна акција утише 
 Пппис ппслпвних мпдула на кпје кпрективна акција утише 
 Пппис утрпщених инжеоер/дана на кпрективну акцију 

 Извјещтаваое у слушају прпбијаоа заданих прагпва на ппслужитељима (CPU, RАМ, DISK, 
итд..) кпји ће се дефинирати крпз сарадоу Ппнудитеља и Министарства 

 Анализа лпгпва система и предлагаое/изврщаваое превентивних кпрективних акција 
 

Представник Инспектпрата прихвата сваки мјесец извјещтај п превентивнпм пдржаваоу. 

Превентивнп пдржаваое ће се плаћати на паущалнпј бази накпн службенпг прихваћаоа 

мјесешнпг извјещтаја пд стране представника Инспектпрата. Представник Инспектпрата мпже 

пдбити прихватити мјесешни извјещтај у слушају да пн не садржава најмаои ппсег инфпрмација 

наведен у шланку изнад. 

 

7.2.3 Кпрективнп пдржаваое 

Кпрективнп пдржаваое представља птклаоаое узрпка застпја или неисправнпсти у раду 

апликацијске прпграмске ппреме - система е-Инспектпр и сустава за електрпнскп управљаое 

дпкументима. Ппнуђаш га пбавља пп пријави застпја или неисправнпсти у раду пд стране 

Министарства или пвлащтенпг представника Министарства. Све ппгрещке, неусклађенпсти или 

застпј у раду апликацијске ппреме класификпваће се према таблици припритета и пдзивних 

времена те циљаних времена за рјещаваое неисправнпсти (Таблица 1). 
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Табела 6: Припритети и пдзивна времена те циљана времена за рјешаваое застпја или неисправнпсти 

ПРИПРИТЕТ ЗАСТПЈА ИЛИ 

НЕИСПРАВНПСТИ 

УГРПЖЕНПСТ 

ППСЛПВНПГ 
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*
 

Ц
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ва
**

 

НАЧИН ППДРШКЕ 

Припритет нивпа А 

(Пптпуни пад система) 

Обављаое ппслпвнпг 

прпцеса је у 

пптпунпсти 

пнемпгућенп. 

 1 сат 5 сати 

На рјещаваоу 
прпблема ће се 
радити дпк се не 
прпнађе рјещеое. 

Припритет нивпа Б  

(Дјелпмишни пад система) 

Ппслпвни прпцес је у 

функцији, али знатнп 

птежан. 

2 сата 12 сати 

На рјещаваоу 
прпблема ће се 
радити дпк се не 
прпнађе рјещеое. 

Припритет нивпа Ц   

(Знашајан утјецај на кприщтеое 
система) 

Ппслпвни прпцес је 

угрпжен, али у 

функцији. 

4-8 сати 
маое пд 2 

дана 

Рјещаваоу прпблема 
ће се приступити у 
дпгпвпру са 
представницима 
Министарства, а у 
вријеме када ће тп 
изазвати најмаое 
пметаоа. 

Припритет нивпа Д  

(Огранишен утјецај на кприщтеое 
система) 

Пптребан надзпр 

ппнащаоа услуге у 

ппслпвнпм прпцесу. 

2 дана 1 тједан 

Прпблем ће се 
рјещавати у складу са 
редпвним 
ппслпваоем 
Ппнуђаша. 

 

*) Иницијалнп пдзивнп вријеме представља вријеме пд тренутка Ппнуђашевпг запримаоа 

захтјева за уклаоаое застпја или неисправнпсти у раду, дпстављенпг  пд стране Инспектпрата 

или пвлащтенпг представника Инспектпрата дп тренутка Ппнуђашевпг ппшетка рада на 

птклаоаоу застпја или неисправнпсти у раду.   

**) Циљанп вријеме за рјешеое захтјева представља вријеме пд тренутка Ппнуђашевпг 

ппшетка рада на птклаоаоу застпја или неисправнпсти у раду дп тренутка птклаоаоа застпја 

или неисправнпсти у раду 

Ппнуђаш треба пмпгућити Инспектпрату пријаву прпблема у кприщтеоу услуге  телефпнпм, 

телефакспм, електрпнишкпм ппщтпм, wеб пбрасцем или путем хелпдеска,  свим кприсницима 

система IMS. Ппнуђаш  је дужан анализирати прпблем кпји се пријављује те у прпписанпм рпку, 

у складу с гпропм табелпм  припритета и пдзивних времена те циљаних времена за рјещаваое 

застпја или неисправнпсти,  прганизпвати птклаоаое застпја/неисправнпсти тј. мпра: 

 Задпвпљити вријеме пдзива према табели припритета и пдзивних времена те 
циљаних времена за рјещаваое застпја или неисправнпсти и п тпме пбавијестити 
Инспектпрат. 

 Осигурати рјещеое прпблема у складу са дефинираним временима за рјещаваое 
прпблема, пдређеним у истпј табели и п тпме пбавијестити Инспектпрат. 
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Раднп вријеме кљушнпг Изврщиoца и псталих Изврщипца услуге пдржаваоа пптребних у 

птклаоаоу ппгрещака у суставима треба бити минималнп пд ппнедјељка дп петка у времену 

пд 08:00 дп 17:00 сати.  

 

За сваки инцидент је нужнп исппставити извјещће кпје се састпји пд: 

 Инфпрмација п пријавитељу инцидента 

 Вријеме пријаве инцидента 

 Класификација инцидента 

 Вријеме рјещаваоа инцидента 

 Утрпщенп раднп вријеме на птклаоаоу инцидента 

 Пппис радних активнпсти на птклаоаоу инцидента 
 

7.2.4 Технплпшкп усавршаваое 

Технплпщкп усаврщаваое треба Министарству псигурати правп кприщтеоа нпвих релеасе 

верзија апликацијске прпграмске ппреме у ппсегу претхпднп набављених мпдула и 

функципналнпсти,  када пне буду распплпживе, без дпдатних лиценшних трпщкпва, а најмаое 

једнпм гпдищое.  

Ппнуђаш предлаже активнпсти у технплпщкпм усаврщаваоу, дпк Инспектпрат задржава правп 

да пдређене дијелпве прихвати за имплементацију или пдбије. 

За свакп технплпщкп усаврщаваое је нужнп исппставити извјещће кпје се састпји пд: 

 Инфпрмација п предлпженпј акцији 

 Одпбреое пдгпвпрне пспбе у Министарству да се мпже приступити усаврщаваоу 

 Утрпщенп раднп вријеме за имплементацију 

 Пппис радних активнпсти  
 

7.2.5 Начин извршеоа активнпсти 

Активнпсти пдржаваоа у правилу се пбављају на лпкацији Нарушипца, или удаљенп прекп 

мреже кприщтеоем RAS приступа ппслужитељима Нарушипца, пднпснп путем телефпна или е-

mail. Пп пптреби, а најмаое једнпм кварталнп пдржават ће се састанци шланпва радних група 

Нарушипца и Извпђаша збпг планпва активнпсти и дпгпвпра пкп нашина извпђеоа. Састанци ће 

се записнишки дпкументпвати и верифицирати пд пбе стране. 

Акп се ради п пдржаваоу на лпкацији Нарушипца, заппслени Извпђаша требају п свпм дпласку у 

прпстприје Нарушипца, п ушиоенпм ппслу и п пдласку пбавијестити пдгпвпрне дјелатнике 

Нарушипца. 

Акп се ради п удаљенпм пдржаваоу на лпкацији Нарушипца путем мреже, заппслени Извпђаша 

требају п свпјим акцијама на циљнпм ппслужитељу Нарушипца унапријед пбавијестити 

пдгпвпрне дјелатнике Нарушипца, кап и п дпврщетку ппсла. 

О свакпј активнпсти заппслених Извпђаша на лпкацији или удаљеним нашинпм, Извпђаш треба 

сашинити кратки записник (лпг) п изврщеним активнпстима и утрпщенпм времену, кпји ће бити 

дат на увид и верификацију Нарушиoцу. 
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Извпђаш треба пбављати превентивнп пдржаваое пп важећим стандардима прпизвпђаша 

ппреме датуме превентивнпг пдржаваоа пдређују Нарушилац и Извпђаш заједнп. Превентивнп 

пдржаваое се мпже изнимнп пбавити и накпн интервенције узрпкпване кварпм, укпликп је с 

тим сугласан Нарушилац. 

Акп се ради п превентивнпм пдржаваоу апликацијске прпграмске ппреме или интервентнпм 

пдржаваоу виспке разине прпблема Извпђашу ће бити псигуран приступ прпдукцијским 

ппслужитељима искљушивп уз присутнпст Нарушипца. 

О прпведенпм пдржаваоу апликацијских система Извпђаш треба дпстављати редпвне мјесешне 

извјещтаје сљедећег садржаја: 
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Табела 7: Образац извјештаја п пдржаваоу апликацијских система EUD и е-Inspektor 

Извјештај п пдржаваоу апликацијских система IMS: број уговора/период 

УГПВПР:  

Брпј угпвпра:  

Нарушилац: Инспектпрат Републике Српске 

Исппрушилац:  

Перипд пдржаваоа: Мјесец/гпдина 

Изврщене активнпсти унутар 

перипда пдржаваоа 

(детаљан ппис): 

  

 

 
У Баопј Луци, ______________ 
 
Извјещтај предап: 
_____________________________ 

 
 
 
Извјещтај прихватип: 
____________________________________ 

 

Акције: 
Тип 

пдржаваоа 

Вријеме и 

трајаое 

извршеоа 

Наппмена 

Тип пдржаваоа:  

П- превентивнп; К-кпрективнп; Т-технплпщкп 
П/К/Т   

Пдржаваое Инфпрмацијскпг система IMS    

1.      

2.      

3.      

4.      
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Пцјена п раду система/мишљеоа/прпгнпзе: 

 

 

Преппруке: 

 

 

 

7.2.6 HelpDesk услуге 

 

Извпђаш ће бити пдгпвпран за пружаое ппдрщке кприсницима; Инспектпрат ће радити заједнп 

са Извпђашем да усппстави пдгпварајућу прпцедуру ескалације ппдрщке. 

У ппдрщку сервиса пптребних за интеракцију кприсника и система са IMS-пм, Инспектпрат и 

Извпђаш ће усппставити међуспбнп дпгпвпрени скуп метрике за временски расппред пдзива и 

рјещаваоа кприснишке ппдрщке, у зависнпсти пд пзбиљнпсти пријављенпг прпблема. Извпђаш 

ће заједнп са Инспектпратпм радити на усппстављаоу система за праћеое и извјещтаваое п 

системским прпблемима и захтјевима за ппдрщку. Даље у тексту дат је примјер табеле кпји 

приказује пднпс степена пзбиљнпсти прпблема и пшекиванпг времена пдзива и рјещеоа 

прпблема. 

Извпђаш треба пружати HelpDesk услуге такпђер и путем wеб-апликације кпју треба псигурати 

извпђаш. Инспектпрат ће именпвати кпнтакт пспбе кпје ће кпмуницирати с HelpDesk те ће пп 

пптреби укљушити и дпдатне пспбе из Инспектпрата кпје ће судјелпвати на рјещаваоу 

прпблема. 

HelpDesk услуге требају пбухватити: 

Темељне функције су: 

- запримаое ппрука 
- рјещаваое ппрука пд стране пператера 
- прпсљеђиваое ппрука на други нивп ппдрщке 
- прпцесуираое ппрука и утврђиваое припритета пп SLA 
- запримаое захтијева за прпмјенпм 

 

Оператер HelpDesk-а: 

- идентификује кприсника 
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- устанпвљава врсту ппруке 
- устанпвљава мпдел и мпдул 
- дефинище SLA нивп 
- укпликп је прпблем, пдлушује да ли мпже ппмпћи телефпнски; акп је успип 

ријещити прпблем, уписује рјещеое 
- затвара ппруку 

 

Впдитељ HelpDesk 

- adhoc извјещћа п брпју ппрука, пвиснп п статусу, врсти ппрука, SLA разини, медију 
запримаоа, левелу рјещаваоа 

- мјесешни извјещтаји п брпју ппрука, пвиснп п статусу, врсти ппрука, SLА разини, 
медију запримаоа, левелу рјещаваоа 

 

Оператер даје инфпрмацију кприснику ппд кпјим је брпјем запримљена оегпва ппрука, тзв. 

''ticket'' кпјег HelpDisk апликација аутпматски генерище. Ппмпћу ''ticket-a'' кприсник мпже 

дпбити инфпрмацију у кпјем је стадију оегпва ппрука. У wеb пбрасцу је кприснику пмпгућен 

преглед свих оегпвих ппрука (истпријат). Ппруке кпје нису рјещене већ у тпку ппзива, 

разврставају се и дпдјељују на рјещаваое специјалистишким тимпвима. Специјалистишки 

тимпви служе и кап „исппмпћ“ средищоем HelpDesk-у јер дају и дпдатну дијагнпстику при 

рјещаваоу прпблема тј. када прпблем није пдгпварајуће пписан. 

Прганизација рада HelpDesk службе 

Организација HelpDesk треба бити у три нивпа: 

Нивп Дјелатник Начин припреме 

1. нивп (first 

level 

support) 

call центар 

пператери и 

технишари 

 пснпвнп знаое п апликацијскпм суставу  

 прирушници за HD пператере 

 пснпвнп знаое дијагнпстике на перспналнпм рашунару 
и на мрежи 

2. нивп 

(second level 

support): 

апликацијски 

специјалисти  

 знаое ппслпвне пбласти и ппслпвне пкплине 

 знаое ппслпвних  прпцеса кпд кприсника 

 знаое метпдплпгије имплементације 

 пдлишнп знаое мпгућнпсти апликацијскпг сустава 

3. нивп 

(Integrated 

change 

control) 

девелппери 

 цертифицирани струшоаци за технплпгију кпјпм се 
развија апликација 

 знаое ппслпвних прпцеса кпд кприсника 

 пдлишнп знаое свих функција и мпдула апликацијскпг 
сустава 

 

Рад HelpDesk службе треба бити прганизпван у времену пд 8:30 дп 16:30. HelpDesk Web 

апликација за пријаву прпблема, инцидената, захтјева и иницијатива треба бити дпступна сваки 

дан пд 0-24.  

Исппрушитељ мпра дпставити име кпнтакт пспбе кпја ће бити дптупна у свакпм тренутку ради 

ескалације захтјева за ппдрщкпм. 

Ппступак запримаоа пријаве прпблема Wеb пбрасцем 
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 Анализа прпблема на првпј линији ппдрщке, акп су инфпрмације нејасне телефпнски се 
кпнтактира кприсник 

 Акп је прпблем првпг нивпа кприснику телефпнпм ппнудити рјещеое (акп је прпблем 
ријещен прескашу се даљои кпраци све дп задое ташке) 

 За слушај да прпблем није мпгуће ријещити на првпм левелу крпз  HelpDesk апликацију 
се прпсљеђује на сљедећу разину 

 Впдитељ тима рјещаватеља пдређује рјещаватеља или шлан тима рјещаватеља 
преузима рјещаваое на себе 

 Рјещеое се уписује у HelpDesk и ппрука се затвара 

 Кприснику се јавља рјещеое те се тражи пптврда успјещнпсти рјещеоа. 
 

 
Табела 7: Образац Извјештajа п HD услугама 

Извјештај п HD услугама за апликацијски сустав IMS: број уговора/период 

УГПВПР:  

Брпј угпвпра:  

Нарушилац: Инспектпрат Републике Српске 

Исппрушилац:  

Перипд пружаоа HD услуга:  

 

 
У Баопј Луци, ______________ 
 
Исппрушип: 
_____________________________ 

 
 
 
Прихватип: 
____________________________________ 

 

 

Р.бр. 

Тип ппруке 

(захтјев/ 

иницијатива/ 

инцидент) 

Текст ппруке Апликација Ппис рјешеоа Пријавип Статус 
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7.2.7 Вријеме рада / Распплпживпст 

IMS апликација ће бити на распплагаоу са све кприснике система (владинпг сектпра, екстерни 

кприсници и интегрисани системи) 24/7/365 (уз изнимке наведене дпле): 

 Инспектпрат и Извпђаш ће пбезбиједити међуспбнп дпгпвпрен мјесешни сервисни 

термин (уз планиран престанак рада пд пкп 6 сати, заказан унапријед на мјесешнпј 

пснпви) за билп какве сигурнпсне закрпе система, унапређеоа апликације и пущтаое у 

пптицај некритишних ппправки багпва. 

 Прекиди рада ради сервиса се пдузимају Извпђашевпг мјереоа времена рада. „Прекид 

рада сервиса“ дефинище се кап непредвиђена и непланирана деградација сервиса IMS 

система кпја спрешава кприснике или систем да врще интеракције са системпм.  

Инспектпрат и Извпђаш је усппставити међуспбнп дпгпвпрену пшекивану или 

прихватљиву метрику времена рада система (не маое пд 99,7% измјеренп на нашин 

пписан даље у тексту). Пенали за исплате за Извпђашев рад и пдржаваое ће се рашунати 

на пснпву билп каквих таквих пдступаоа. 

 Извпђаш ће заједнп са Инспектпратпм радити на усппстављаоу прпцедура и ппмпћних 

система кпји су пптребни да мјере вријеме рада система, кпристећи ппстпјеће 

капацитете Инспектпрата за мпнитпринг. 

7.2.8 Вријеме пдзива 

Инспектпрат и Извпђаш ће усппставити међуспбнп дпгпвпренп пшекиванп вријеме ушитаваоа 

странице и пдзива система кпје неће бити краће пд времена дефинисанпг у табели 

нефункципналних захтјева. 

7.2.9 Мпнитпринг система 

Инспектпрат ће са Извпђашем радити на усппстављаоу капацитета и прагпва за мпнитпринг 

система за све сущтинску системску и метрику на нивпу сервера (капацитет и кприщћеое 

прпцеспра, искприщћеое мемприје, велишине квпта базе ппдатака, капацитети и 

искприщћеое диска) ради максималне мпгућнпсти Извпђаша да испуни гпре наведене SLА 

захтјеве распплпживпсти и пдзива. 

7.2.10 Унапређиваое система 

Какп IMS апликација буде евплуирала, пшекује се да ће Инспектпрат жељети нпве мпгућнпсти и 

унапређеоа. Извпђаш ће радити заједнп са Инспектпратпм да правпвременп изради јаснп 

дпкументпване захтјеве за пшекивани развпј, тестираое и рпкпве пущтаоа у рад за такве нпве 

мпгућнпсти. 
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8. Техничка документација 

 

На ппшетку спрпвпђеоа прпјекта, извпђаш треба направити анализу свих захтјева нарушитеља, 

те усагласити са нарушитељем Bleuprint document, кпји се треба састпјати пд кпнашне листе 

детаљних спецификација тражених затјева нарушипца. Извпђаш треба са нарушипцем пбавити 

некпликп прпјектних састанака (радипница) у кпјем ће се јасније разјаснити и дефинирати 

захтјеви ппјединих инспекција. Извпђаш је пбавезан израдити Bleuprint document кпји ће се 

састпјати пд спецификације захтјева и пквирнпг плана имплементације захтјева, а нарушипц 

пптврђује наведени дпкумент.   

Тпкпм спрпвпђеоа прпјекта, извпђаш мпра дпставити најмаое сљедећу дпкументацију:  

- Дијаграм IТ инфраструктуре (имплементације)  

- Software achitecture document (SAD)  

- Прирушник за инсталацију система  

- Прирушник за сигурнпснп кппираое и враћаое  

- Прирушник за надзпр система  

- Кприснишки прирушник (за крајое кприснике) 

- Кприсник за администратпре система  

 

Дпкументи мпрају бити дпстављени тпкпм пдгпварајућих фаза прпјекта. Сви дпкументи ће бити 

верификпвани пд стране Инспектпрата. 
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9. Прилози 

 

9.1 Специфични подаци на инспекцијским случајевима 

 

Специфични ппдаци 
Брпј записа 

пптребних за 
миграцију 

Брпј базних станица кпје прекпмјернп зраше 427 

Привременп пдузета недпзвпљена средства за врщеое лпва (kom) 637 

Брпј прекрщајних налпга за правна лица (kom) 39614 

Брпј уклпоених резервпра (kom) 671 

Брпј ТС 35/20/10 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 1115 

Враћене ппщиљке (kom) 24741 

Суперанализа (kom) 10893 

Брпј враћених ппщиљки збпг микрпбиплпщке неисправнпсти (kom) 2 

Брпј дистрибутивних ТS без упптребне дпзвпле (kom) 1115 

Изнпс прекрщајних налпга за предузетника (КМ) 44544 

Изнпс прекрщајнпг налпга за грађанина (КМ) 44544 

Брпј смртних ппвреда на раду у грађевинарству 9224 

Суперанализа 29640 

Брпј недпстајућих инжеоера кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 7912 

Риба искљушена из прпмета (kg) 98 

Накнада у сппљнптргпвинскпм прпмету (КМ) 19885 

Брпј неисправних врста галенских лијекпва (kom) 1466 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: гпведа (kom) 1839 

Брпј тежих ппвреда на раду у псталим дјелатнпстима 9224 

Брпј пакпваоа унищтених лијекпва (kom) 1466 

Брпј смртних ппвреда на раду у псталим дјелатнпстима 9224 

Винп и ракија искљушени из прпмета (l) 458 

Брпј прегледаних DV 35 kV (kom) 1115 

Изнпс прекрщајних налпга за пдгпвпрна лица у правнпм лицу (КМ) 44544 

Брпј аутпгасних резервпара са утврђеним неправилнпстима 2496 

Узети узпрци  мазива (kom) 4440 

Одузета кплишина дизела (литара) 4440 

Захтјев за ппкретаое ппступка за ппнищтеое рјещеоа пп праву 
надзпра (урбанистишка сагласнпст, грађевинска и упптребна дпзвпла) 

1992 

Унищтене намирнице анималнпг ппријекла: свјеже месп (kg) 1839 

Брпј прегледаних псталих ппсуда ппд притискпм 2496 

Брпј прекрщајних налпг за грађанина (kom) 44544 

Брпј неисправних UV лампи (kom) 427 

Дужина прегледаних DV 220 kV (km) 1115 

Кплишина стпшне хране у ппщиљци (t) 388 

Брпј ппнищтених щкплских исправа у виспкпм пбразпваоу (kom) 538 
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Брпј лпвищта кпја немају сагласнпст на гпдищои план газдпваоа 
(kom) 

637 

Брпј накнаднп пријављених радника кпд извпђаша радпва у 
щумарству (kom) 

7912 

Дужина прегледаних впдпва 0,4  kV  (км) 1115 

Ђубрива враћена у прпмет (kg) 129 

Узети узпрци вина и ракије (kom) 458 

Одузета кплишина мазива (kg) 4440 

Кплишина псталпг сјемена у ппщиљци (t) 1283 

Кплишина саксијскпг цвијећа у ппщиљци (kom) 388 

Узети узпрци  гаса (kom) 4440 

Стпшна храна враћена у прпмет (kg) 73 

Брпј налпга за ппнищтаваое щкплских исправа у виспкпм 
пбразпваоу (kom) 

538 

Прекрщајна пријава (kom) 42463 

Узети узпрци дизел (kom) 4440 

Пптврђена анализа (kom) 4440 

Брпј бпца за прппан-бутан гас стављених ван прпмета (kom) 2496 

Брпј накнаднп пријављених КV радника у грађевинарству (kom) 1992 

Неуредни узпрци средое тещкпг лпж уља  (kom) 4440 

Брпј стабилних ппсуда са утврђеним неправилнпстима 2496 

Брпј жељезнишких радника упућених на ванредни здравствени 
преглед (kom) 

592 

Брпј щкплских исправа кпји су предмет прпвјере виспкпг пбразпваоа 
(kom) 

538 

Брпј ппнищтених щкплских исправа у средоем пбразпваоу (kom) 1170 

Кплишина пбуће и пдјеће стављене ван прпмета (kom) 700 

Брпј прппан-бутан бпца са утврђеним неправилнпстима 2496 

Брпј прекрщајних налпга за предузетника (kom) 44544 

Брпј щкплских исправа кпји су предмет прпвјере у средоем 
пбразпваое (kom) 

1170 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: свиое (kom) 1839 

Дијагнпстишка испитиваоа: свиое-пп налпгу инспекције (kom) 1839 

Брпј ппрущених уклпоених пбјеката из ппјаса пута (kom) 2080 

Брпј прегледаних DV 400 kV (kom) 1115 

Изнпс незакпнитп стешене дпбити (КМ) 700 

Неуредни узпрци стпшне хране (kom) 73 

Средства за защтиту биља искљушена из прпмета  (l) 609 

Кплишина средстава за защиту биља у ппщиљци (t) 997 

Живе живптиое стављеое у карантин: пстале живптиое (kom) 1839 

Кплишина унищтене флащиране впде (l) 1398 

Кплишина сјемена цвијећа у ппщиљци (t) 1283 

Дијагнпстишка испитиваоа: дијагнпстика збпг издаваоа млијешних 
картпна (kom) 

1839 

Унищтенп винп и ракија (l) 458 

Захтјев за ппкретаое ппступка за укидаое лиценце пп праву надзпра  1992 
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Брпј недпстајућих фармацеута у апптеци у вријеме кпнтрпле (kom) 1466 

Неуредни узпрци дизела (kom) 4440 

Дијагнпстишка испитиваоа: гпведа-пп налпгу инспекције (kom) 1839 

Брпј смртних ппвреда на раду у хемијскпј индустрији 9224 

Брпј прегледаних DV 110 kV (kom) 1115 

Сјеме искљушенп из прпмета (kg) 895 

Брпј искљушених жељезнишких впзила (kom) 592 

Брпј узпркпваних врста гптпвих лијекпва (kom) 1466 

Дијагнпстишка испитиваоа: кпои-пп налпгу инспекције (kom) 1839 

Брпј прегледаних DV  20/10 kV (kom) 1115 

Висина соежнпг ппкриваша 11 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: пвце (kom) 1839 

Брпј недпстајућих технишара кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 7912 

Вриједнпст рпбе враћене у прпмет (КМ) 700 

Брпј накнаднп пријављених радника 9224 

Кплишина сребра стављенпг ван прпмета (грама) 700 

Кплишина злата стављенпг ван прпмета (грама) 700 

Брпј стпматплпга без лиценце (kom) 1124 

Одузета кплишина тещкпг лпж уље (литара) 4440 

Садни материјал враћен у прпмет (kom) 895 

Брпј дистрибутивних DV без упптребне дпзвпле (kom) 1115 

Брпј љекара без лиценце (kom) 1124 

Брпј прегледаних  DV 220 kV (kom) 1115 

Одузета кплишина средое лакпг лпж уља (литара) 4440 

Вриједнпст пдузете рпбе (КМ) 700 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: пшеле (кпщнице) 1839 

Кплишина резанпг цвијећа у ппщиљци (t) 388 

Отвпрен карантин за: сјеме за вјещташкп псјемеоаваое (дпза) 1839 

Брпј накнаднп пријављених технишара кпд извпђаша радпва у 
щумарству (kom) 

7912 

Унищтенп сјеме (kg) 895 

Узети узпрци безплпвни мптпрни бензини (kom) 4440 

Брпј прегледаних ТS 110/35/20 kV 1115 

Брпј ТS 20/10/0,4 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 1115 

Брпј ппвреда са смртним исхпдпм 4821 

Неуредни узпрци гаса (kom) 4440 

Узети узпрци саднпг материјала (kom) 895 

Брпј тежих ппвреда на раду у електрппривреди 9224 

Неуредни узпрци мптпрних бензина (kom) 4440 

Брпј станица технишкпг прегледа без лиценциранпг кпнтрплпра (kom) 2080 

Брпј ургенција на републишке и градске/ппщтинске инспекције (kom) 1992 

Брпј налпга за ппнищтаваое щкплских исправа у средоем 
пбразпваоу (kom) 

1170 

Кплишина пстале рпбе у ппщиљци (t) 388 

Брпј щкплских исправа кпји су предмет прпвјере у пснпвнпм 1852 
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пбразпваоу (kom) 

Брпј брисаних редпва впжое аутпбуских линија у РС (kom) 2080 

Средства за защтиту биља искљушена из прпмета (kg) 609 

Хемијска неисправнпст впде (kom) 1398 

Унищтен садни материјал (kom) 895 

Неуредни узпрци тещкпг лпж уља (kom) 4440 

Одузетп сјеме (kg) 895 

Брпј прегледаних кптлпва 2496 

Кплишина меркантилних житарица у ппщиљци (kom) 388 

Брпј захтјева за изрицаое санкција у међунарпднпм  друмскпм 
превпзу (kom) 

2080 

Живе живптиое стављеое у карантин: рибља млађ (kg) 1839 

Брпј тежих ппвреда на раду у щумарству и дрвнпј индустрији 9224 

Брпј лица без пвлащтеоа за испитиваое инсталација и ппреме (kom) 671 

Брпј унищтених бпца за прппан-бутан гас (kom) 2496 

Брпј пбјеката без упптребне дпзвпле 980 

Кплишина пдузетпг сребрп (грама) 700 

тест ппдатак1 11 

Брпј лпвищта кпјима је истекла лпвна пснпва (kom) 637 

Брпј ТS 220/110 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 1115 

Брпј захтјева за ппкретаое дисциплинских  ппступака (kom) 592 

Брпј иницијатива за разрјещеое шланпва щкплскпг пдбпра пснпвне 
щкпле (kom) 

1852 

Брпј лица без здравственпг прегледа (kom) 471 

Неуредни узпрци вина и ракије (kom) 458 

Брпј ТS 110/35/20 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 1115 

Одузета кплишина гаса (m3) 4440 

Брпј аутпцистерни са утврђеним неправилнпстима 2497 

Брпј бпца за технише гаспве са утврђеним неправилнпстима 2496 

Брпј разрјещених директпра пснпвних щкпла (kom) 1852 

Унищтене намирнице анималнпг ппријекла: прпизвпди пд меса (kg) 1839 

Вриједнпст привеременп пдузетих щумских дрвих спртимената (КМ) 7912 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: живина (kom) 1839 

Узети узпрци лпж уље средое лакп (kom) 4440 

Дужина прегледаних DV 20/10 kV (км) 1115 

Дужина прегледаних DV 35 kV (км) 1115 

Узети узпрци мптпрни бензини (kom) 4440 

Брпј станица технишкпг прегледа без лиценциранпг управитеља 
(kom) 

2080 

Средства за защтиту биља враћена у  прпмет (l) 609 

Брпј издатих фитпцертификата за реексппрт (kom) 388 

Брпј неисправних врста гптпвих лијекпва (kom) 1466 

Брпј прегледаних ТS 35/20/10 kV (kom) 1115 

Дијагнпстишка испитиваоа: пвце и кпзе-пп налпгу инспекције (kom) 1839 

Унищтене ппщиљке (kom) 4856 
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Брпј фармацеута без лиценце (kom) 1466 

Винп и ракија враћени у прпмет (l) 458 

Кплишина привременп пдузетих щумских дрвних спртимената (m3) 7912 

Брпј враћених ппщиљки збпг прганплептишки утврђених 
неправилнпсти (kom) 

2 

Брпј прегледаних аутпцистерни ппд притискпм 2496 

Одузет и унищтен садни материјал (kom) 895 

Ппказатељ 1852 

Дужина прегледаних DV 400 kV (км) 1115 

Брпј враћених ппщиљки збпг хемијске неисправнпсти (kom) 2 

Демантпвана анализа 36093 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: пстале живптиое (kom) 1839 

Кплишина саднпг материјала цвијећа у ппщиљци (kom) 1283 

Брпј тежих ппвреда 4821 

Брпј ванредних здравствених прегледа впзаша (kom) 2080 

Кплишина пдузетпг злата (грама) 700 

Брпј тежих ппвреда на раду у грађевинарству 9224 

Брпј прегледаних аутпгасних резервпара 2496 

Стпшна храна искљушена из прпмета (kg) 73 

Неуредни узпрци ђубрива 129 

Неуредни узпрци сјемена (kom) 895 

Брпј тежих ппвреда на раду у текстилнпј индустрији 9224 

Брпј пдузетих нпсаша звука и слике (kom) 700 

Узети узпрци ђубрива (kom) 129 

Узети узпрци лпж уље тещкп (kom) 4440 

Брпј неуредних дипница пруге (kom) 69 

Неуредни узпрци саднпг материјала (kom) 895 

Средства за защтиту биља враћена у прпмет (kg) 609 

Кплишина кпмппста у ппщиљци (т) 388 

Брпј невакцинисаних прптив хепатитиса Б (kom) 1124 

Брпј ТS 400/220/110 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 1115 

Брпј накнаднп пријављених инжеоера у пбласти грађевинарства и 
екплпгији (kom) 

1992 

Неуредни узпрци мазива (kom) 4440 

Изнпс прекрщајних налпга за правна лица (КМ) 44544 

Садни материјал искљушен из прпмета (kom) 895 

Одузета кплишина безплпвних мптпрних бензина (литара) 4440 

Брпј пренпсних ТS без упптребне дпзвпле (kom) 1115 

Неуредни узпрци пстали (kom) 703 

Брпј ппнищтених щкплских исправа у пснпвнпм пбразпваоу (kom) 1852 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: пси (kom) 1839 

Кплишина псталпг саднпг материјала у ппщиљци (kom) 1283 

Брпј недпстајућих инжеоера у щумскпм газдинству (kom) 7912 

Узети узпрци сјемена (kom) 895 

Микрпбиплпщка неисправнпст впде (kom) 1398 
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Брпј прегледаних ТS 10/0.4 kV (kom) 1115 

Брпј искљушених друмских впзила из сапбраћаја (kom) 2080 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: кпои (kom) 1839 

Кплишина пдузетпг мптпрнпг гприва (литара) 700 

Пптврђена анализа 36093 

Неуредни узпрци лпж уља (kom) 4440 

Плаћена накнада за прпмјену намјене ппљппривреднпг  земљищта 
пп рјещеоу инспекције (КМ) 

858 

Кплишина резане грађе у ппщиљци (m3) 388 

Брпј кптлпва са утврђеним неправилнпстима 2496 

Вриједнпст рпбе привременп стављене ван прпмета (КМ) 700 

Брпј затешених радника у вријеме кпнтрпле 9224 

Брпј смртних ппвреда на раду у текстилнпј индустрији 9224 

Брпј псталих ппкретних ппсуда са утврђеним неправилнпстима 2496 

Брпј ванредних технишких прегледа впзила (kom) 2080 

Брпј прегледаних впдпва 0,4 kV (kom) 1115 

Кплишина саднпг материјала племки у ппщиљци (kom) 1283 

Брпј ппстављених резервпара без сагласнпсти (kom) 671 

Узети узпрци лпж уље екстра лакп (kom) 4440 

Брпј тежих ппвреда на раду у хемијскпј индустрији 9224 

Живе живптиое стављеое у карантин: свиое (kom) 1839 

Нещкпдљивп унищтенп сјеме за VО (дпза) 1839 

Брпј ппкретних ппсуда са утврђеним неправилнпстима 2496 

Ђубрива искљушена из прпмета (kg) 129 

Узети узпрци (kom) 32365 

Враћенп средстава ппдстицаја пп рјещеоу инспектпра (КМ) 536 

Кплишина пстале рпбе у ппщиљци (kom) 388 

Узети узпрци пстали (kom) 1239 

Узети узпрци стпшне хране (kom) 73 

Сјеме враћенп у прпмет (kg) 895 

Брпј прекрщајних налпга за пдгпвпрна лица у правнпм лицу (kom) 44544 

Брпј пренпсних ДВ без упптребне дпзвпле (kom) 1115 

Одузета кплишина екстра лакпг лпж уља (литара) 4440 

Брпј разрјещених директпра средое щкпле (kom) 1170 

Брпј недпстајућих радника кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 7912 

Брпј прегледаних прппан-бутан бпца 2496 

Брпј иницијатива за разрјещеое шланпва щкплскпг пдбпра средое 
щкпле (kom) 

1170 

Присуствп раду кпмисије за технишки преглед пбјекта 1992 

Брпј прегледаних ТS 400/220/110 kV 1115 

Неуредни узпрци безплпвних мптпрних бензина (kom) 4440 

Брпј накнаднп пријављених инжеоера у щумскпм газдинству (kom) 7912 

Унищтене намирнице анималнпг ппријекла: млијекп и млијешни 
прпизвпди (kg) 

1839 

Живе живптиое стављеое у карантин: гпведа (kom) 1839 
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Кплишина ђубрива у ппщиљци (kom) 517 

Кплишина впћа и ппврћа у ппщиљци (t) 388 

Брпј недпстајућих КВ радника у пбласти грађевинарства (kom) 1992 

Брпј недпстајућих инжеоера у пбласти грађевинарства и екплпгије 
(kom) 

1992 

Кплишина резане грађе и щумских дрвних спртимента стављених ван 
прпмета (m3) 

700 

Одузетп винп и ракије (l) 458 

Неуредни узпрци (kom) 32365 

специфишни ппказатељ 11 

Брпј лица кпја нису струшнп псппспбљена за рукпваое запаљивим 
тешнпстима и материјама (kom) 

671 

Брпј смртних ппвреда на раду у електрппривреди 9224 

Брпј пдузетих паклица цигарета (kom) 700 

Брпј смртних ппвреда на раду у щумарству и дрвнпј индустрији 9224 

Кплишина щумских дрвних спртимената у ппщиљци (m3) 388 

Брпј прегледаних бпца за технишке гаспве 2496 

Дужина прегледаних DV 110 kV (km) 1115 

Брпј прегледаних ТS 220/110 kV 1115 

Кплишина пдзете пбућа и пдјеће (kom) 700 

Привременп пдузета дивљаш и оени дијелпви (kom) 637 

Брпј налпга за ппнищтаваое щкплских исправа у пснпвнпм 
пбразпваоу (kom) 

1852 

Брпј узпркпваних врста галенских лијекпва (kom) 1466 

Кплишина пдузете резане грађа и щумских дрвних спртимента (m3) 700 

Демантпвана анализа (kom) 4440 

Кплишина саднпг материјала ппдлпга у ппщиљци (kom) 1283 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда ппд притискпм 2496 

Брпј издатих фитпцертификата за извпз (kom) 388 

Брпј накнаднп пријављених инжеоера кпд извпђаша радпва у 
щумарству (kom) 

7912 

Кплишина вани растућег декпративнпг биља у ппщиљци (kom) 388 

Брпј лица без пвлащтеоа за рад на ппслпвима защтите пд ппжара 
(kom) 

671 

Брпј пакпваоа пдузетих лијекпва (kom) 1466 

Одузета кплишина мптпрних бензина (литара) 4440 

Брпј непријављених радника 9224 

 

 

 

 

  



 

115 
 

9.2 Специфични подаци на документима 

 

Специфични ппдаци Брпј записа 
пптребних за 
миграцију 

Ппдаци п рпби 8969963 

Врста и пзнака превпзнпг средства 8325532 

Адреса складищта 8325532 

Земља исппрушипца 8296389 

Изнпс таксе 8296389 

Шпедиција 8296262 

Мјерна јединица 8249677 

Мјестп исппрушипца 8249623 

Кплишина нетп 8249623 

Врста ппщиљке 8249623 

Фактура бр. 8249623 

Назив прпизвпђаша 8249623 

Намјена ппщиљке 8249623 

Земља прпизвпђаша 8249623 

Назив исппрушипца 8249623 

Датум фактуре 8249623 

Кплишина брутп 8249623 

Мјестп прпизвпђаша 8249623 

Исправа надлежнпг пргана земље извпзнице да је ппщиљка здравственп 
исправна 

6650770 

Дпказ да складищте испуоава прпписане услпве 6650770 

Брпј врста хране у ппщиљци 6650770 

Брпј тежих ппвреда 2347797 

Брпј ппвреда са смртним исхпдпм 2347797 

Брпја анализа BMB 95 1633979 

Исправа надлежнпг пргана земље извпзнице п безбједнпсти ппщиљке 1598853 

Брпј врста POU у ппщиљци 1598853 

Брпј прегледаних бпца за технишке гаспве на прпдајним мјестима 1565198 

Брпја анализа BMB 98 851380 

Затешена кплишина BMB 95 851380 

Затешена кплишина лпж уља средоег 851380 

Брпј анализа лпж уље лакп 851380 

Затешена кплишина лпж уља лакпг 851380 

Затешена кплишина BMB 100 851380 

Брпја анализа BMB 100 851380 

Затешена кплишина BMB 98 851380 

Затешена кплишина лпж уља тещкпг 851380 

Брпј анализа лпж уље екстра лакп 851380 

Брпја анализа дизел гприва Еurп 5 851380 
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Затешена кплишина дизел гприва Еurп 4 851380 

Затешена кплишина дизел гприва Еurп 5 851380 

Затешена кплишина лпж уља екстра лакпг 851380 

Брпј анализа лпж уље средое 851380 

Брпј анализа лпж уље тещкп 851380 

Брпја анализа дизел гприва Еuro 4 851380 

Брпја анализа МB 98 851380 

Затешена кплишина МV 98 851380 

Храна живптиоскпг ппријекла стављена ван прпмета (kg) 832144 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла: месп (kg) 832144 

Брпј пстварених нпћеоа дпмаћих гпстију 832144 

Дијагнпстишка испитиваоа: пси (kom) 832144 

Брпј пстварених нпћеоа страних гпстију 832144 

Кплишина унищтене хране (kg) 832144 

Кплишина унищтене стпшне хране (kg) 832144 

Брпј ванредних здравствених прегледа впзаша (kom) 832144 

Стављаое млијешних прпизвпда ван прпмета (kg) 832144 

Брпј пакпваоа пдузетих лијекпва (kom) 832144 

Брпј неусаглащених узпрака BM 98 796289 

Брпј неусаглащених узпрака BMB 98 796289 

Брпј неусаглащених узпрака дизел гприва Еuro 5 796289 

Брпј неусаглащених узпрака лпж уљa средоег 796289 

Брпј неусаглащених узпрака BMB 100 796289 

Брпј неусаглащених узпрака лпж уља ектра лакпг 796289 

Брпј неусаглащених узпрака лпж уља лакпг 796289 

Брпј неусаглащених узпрака лпж уља тещкпг 796289 

Брпј неусаглащених узпрака BMB 95 796289 

Брпј неусаглащених узпрака дизел гприва Еurп 4 796289 

Брпј радника са кпјима је накнаднп закљушен угпвпр п раду 793063 

Узпркпваое - Неуредни узпрци (kom) 783312 

Узпркпваое - Пптврђена анализа (kom) 783312 

Узпркпваое - Демантпвана анализа (kom) 783312 

Неуредни узпрци стпшне хране (kom) 782855 

Узпркпваое - узети узпрци (kom) 782704 

Узети узпрци сјемена (kom) 782694 

Узети узпрци стпшне хране (kom) 782694 

Узети узпрци саднпг материјала (kom) 782694 

Рибља млађ стављена у карантин (kom) 782609 

Сјеме за вјещташкп псјемеоаваое стављeнп у карантин (дпза) 782609 

Живптиое стављене у карантин: пвце и кпзе (kom) 782609 

Оплпђена кпкпщија јаја стављена у карантин (kom) 782609 

Живптиое стављене у карантин: кпои (kom) 782609 

Узпркпваое - Суперанализа (kom) 782602 

Улагаое у ппремаое испитних и референтних лабпратприја (kom) 782599 

Узети узпрци вина и ракије (kom) 782599 
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Прекпрашени брпј кприсника 782599 

Премија за дуван (kom) 782599 

Премија за приплпдну стпку (kom) 782599 

Премија за пшеларствп (kom) 782599 

Привременп пдузети ŠDS (КМ) 782599 

Привременп пдузети ŠDS (m³) 782599 

Остали ппдстицаји (kom) 782599 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла:псталп (kg) 782599 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла:прпизвпди пд меса (kg) 782599 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла:риба (kg) 782599 

Фалсификпваое лијека (пакпваоа) 782599 

нуклеарни ппказатељ2 782599 

Ограђиваое или затвараое дивљаши без сагласнпсти Министарства (kom) 782599 

Одјели у кпјима су се трактпри кретали мимп влака (kom) 782599 

Кплишина унищтене хране збпг сензпрних прпмјена (kg) 782599 

Кплишина унищтене хране истеклпг рпка упптребе (kg) 782599 

Недпстатак пдпбреоа за рад 782599 

Недпстатак рјещеоа Министарства п испуоенпсти услпва 782599 

Непдгпварајући кадар у специјализпванпј прпдавници (kom) 782599 

Непдгпварајући струшни кадар 782599 

Живптиое стављене у карантин: пстале живптиое (kom) 782599 

Живптиое стављене у карантин: свиое (kom) 782599 

Живптиое стављене у карантин:перад (kom) 782599 

Издаваое лијека без рецепта (kom) 782599 

Брпј пдузетих трпфеја дивљаши и дивљаши 782599 

Брпј радника кпји су дпбили прпфесипналнп пбпљеое 782599 

Брпј радника непбушених из пбласти защтите пд ппжара 782599 

Брпј прегледаних аутпцистерни са утврђеним неправилнпстима 782599 

Брпј прегледаних DV 400 kV (kom) 782599 

Брпј прегледаних прппан - бутан бпца на прпдајним мјестима са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Дијагнпстишка испитиваоа: пшеле (кпщнице) 782599 

Дужина прегледаних впдпва 0,4  kV  (км) 782599 

Дужина прегледаних DV 220 kV (км) 782599 

Дужина прегледаних трансппртних гаспвпда са утврђеним неправилнпстима 
(км) 

782599 

Брпј унищтених бпца за прппан - бутан гас 782599 

Брпј щкплских исправа кпји су предмет прпвјере виспкпг пбразпваоа (kom) 782599 

Брпј щкплских исправа кпји су предмет прпвјере у средоем пбразпваое (kom) 782599 

Врста неисправнпсти збпг антибиптика (kom) 782599 

Врста неисправнпсти збпг пестицида (kom) 782599 

ппдатак1 782599 

Брпј ванредних дпгађаја на жељезници (kom) 782599 

Брпј диплпма (свједпшанстава) за прпвјеру у SŠ 782599 

Брпј диплпма (увјереоа п диплпмираоу) за прпвјеру на ВШУ 782599 
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Брпј кпнтрплисаних радника у вријеме кпнтрпле пп пснпву угпвпра п раду 782599 

Брпј лпвищта кпја немају важећу лпвну пснпву (kom) 782599 

Брпј захтјева за изрицаое управне мјере/БиХ (kom) 782599 

Брпј недпстајућих КВ радника (kom) 782599 

Брпј неисправних кпшница жељезнишких впзила (kom) 782599 

Брпј неисправних UV лампи (kom) 782599 

Брпј нелегалних мпстпва (kom) 782599 

Брпј нелегалних сервиснп-ремпнтних радипница (kom) 782599 

Брпј непсвјетљених службених мјеста на жељезници 782599 

Брпј неуредних впзпва у сапбраћају (kom) 782599 

Брпј неуредних секција КМ (kom) 782599 

Брпј неуреднп хигијенскп санитарних стаоа 782599 

Премија за впће и ппврће (kom) 782599 

Премија за млијекп (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое:гпведа (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтени нус прпизвпди (kg) 782599 

Непдгпварајући пстали кадар 782599 

Непридржаваое рјещеоа п ппдјели терена (kom) 782599 

Нередпвнп испитиваое впде (kom) 782599 

Кадар без струшнпг испита 782599 

Капитална улагаоа у прехрамбенпј и прерађивашкпј индустрији (kom) 782599 

Кплишина затешених предмета ппщте упптребе у прпмету (l) 782599 

Кплишина прпметпване рпбе (l) 782599 

Узпркпваое-Неуредни узпрци (kom) 782599 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла:мед (kg) 782599 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла:млијекп (l) 782599 

Кплишина унищтене хране  збпг непдгпварајуће декларације (kg) 782599 

Брпј малпљетних лица кпјима је врщена прпдаја алкпхплних пића 782599 

Брпј узгајалищта без инвестиципнпг прпграма 782599 

Брпј неуредних прганизација/АМS (kom) 782599 

Брпј ушеника уписаних на незакпнит нашин 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа:гпведа (kom) 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа:пвце и кпзе (kom) 782599 

Врста неисправнпсти - микрпбиплпща (kom) 782599 

Брпј ппнищтених међунарпдних редпва впжое/БиХ 782599 

Брпј прегледаних  DV 220 kV (kom) 782599 

Брпј прегледаних DV  20/10 kV (kom) 782599 

Брпј прегледаних DV 110 kV (kom) 782599 

Брпј прегледаних прппан - бутан бпца у пунипницама са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних прппан-бутан бпца у  пунипницама 782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда за кпмпримирани ваздух са утрврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда за тешне атмпсферске гаспве 782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда за тешни угљен - дипксид 782599 
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Брпј прегледаних ТS 110/35/20 kV 782599 

Брпј прпфесипналних пбпљеоа: Остале дјелатнпсти 782599 

Брпј прпфесипналних пбпљеоа: Текстил, кпжа и пбућа 782599 

Брпј радника непбушених за рукпваое експл. материјама и зап. тешнпстима и 
гаспвима 

782599 

Брпј смртних ппвреда на раду у хемијскпј индустрији 782599 

Брпј технишки неисправних впзила (kom) 782599 

Брпј газдинстава кпја нису изврщила планирани пбим ппщумљаваоа 782599 

Ппказатељ1 782599 

Брпј недпзвпљених здравствених тврдои 782599 

Брпј недпзвпљених прехрамбених тврдои 782599 

Брпј недпнещених прпписа (kom) 782599 

Брпј недпстајућих екпнпмиста и правника (kom) 782599 

Брпј недпстајућих технишара кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 782599 

Брпј нелегалних впдитеља станице технишкпг прегледа (kom) 782599 

Брпј нелегалних кпнтрплпра станице технишкпг прегледа (kom) 782599 

Брпј нелегалних плпвних пбјеката (kom) 782599 

Брпј нелегалних прпизвпђаша впзила и дијелпва (kom) 782599 

Брпј нелегалних тунела (kom) 782599 

Брпј непрпписнп изврщених технишки прегледа (kom) 782599 

Брпј непрпписнп ппремљених службених мјеста на жељезници 782599 

Стављаое сирпвпг млијека ван прпизвпдое (l) 782599 

тест ппдатак1 782599 

Изградоа стакленика и пластеника (kom) 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа:кпои (kom) 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа:пплпђена кпкпщија јаја (kom) 782599 

Кплишина пдузетпг репрпдуктивнпг материјала (кпм/kg) 782599 

Неиспитана кпжа на бедреницу (kom) 782599 

Неисправна флащирана впда (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое:кпои (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое:пстале живптиое (kom) 782599 

нуклеарни ппказатељ1 782599 

Кплишина предмета ппщте упптребе стављена ван прпмета на пснпву 
лабпратпријскпг испитиваоа (l) 

782599 

Кплишина предмета ппщте упптребе стављена ван прпмета на пснпву 
лабпратпријскпг испитиваоа (kom) 

782599 

Премија за сјеменски материјал (kom) 782599 

Пружаое недпзвпљених услуга у апптеци (kom) 782599 

Серијски брпј пбрасца 782599 

Брпј пбјеката без упптребне дпзвпле 782599 

Брпј ппвријеђених у жељезнишкпм сапбраћају (kom) 782599 

Брпј прегледаних аутпгасних резервпара са утврђеним неправилнпстима 782599 

Брпј прегледаних кптлпва 782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда за расхладна ппстрпјеоа 782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда за тешни нафтни гас 782599 
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Брпј прегледаних стабилних ппсуда за тешни угљен - дипксид са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда ппд притискпм са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних стабилних складищта експлпзива 782599 

Брпј преживјелих лица (kom) 782599 

Брпј прпфесипналних пбпљеоа: Хемијска индустрија 782599 

Брпј станица технишкпг прегледа без лиценциранпг кпнтрплпра (kom) 782599 

Брпј тежих ппвреда на раду у електрппривреди 782599 

Брпј тежих ппвреда на раду у щумарству и дрвнпј индустрији 782599 

Вриједнпст пдузетпг репрпдуктивнпг материјала (КМ) 782599 

Брпј упућених иницијатива за пдузимаое лиценце 782599 

Брпј щкплских исправа кпји су предмет прпвјере у пснпвнпм пбразпваоу (kom) 782599 

Брпј бплесних и инвалидних радника кпји су дпбили прпфесипналнп пбпљеое 782599 

Брпј жена 782599 

Брпј заппслених лица кпја нису ппд прпписаним санитарним надзпрпм 782599 

Неисправнп прганплептишки (kg) 782599 

Ангажпваое без сагласнпсти ппслпдавца (брпј) 782599 

Брпј иницијатива за разрјещеое шланпва щкплскпг пдбпра пснпвне щкпле (kom) 782599 

Брпј лежищта са искприщтеоем исппд прпјектпванпг нивпа 782599 

Брпј лица без здравственпг прегледа (kom) 782599 

Брпј лица без пвлащтеоа за испитиваое инсталација и ппреме (kom) 782599 

Брпј лица без санитарнпг прегледа 782599 

Брпј недпстајућих ветеринарских кадрпва  782599 

Брпј нелегалних ванредних превпза (kom) 782599 

Брпј нерегистрпваних впзила (kom) 782599 

Брпј неуредних аутпбуских станица (kom) 782599 

Брпј неуредних ЕЕP на жељезници 782599 

Брпј неуредних пружних впзила (kom) 782599 

Брпј неуредних пружних пбјеката и ппстрпјеоа (kom) 782599 

Брпј неуредних узпрака впде накпн лабпратпријскпг испитиваоа 782599 

Узпркпваое пп налпгу гранишне ветеринарске испекције (kom) 782599 

Стпматплпзи без лиценце (брпј) 782599 

Недпстатак ппреме 782599 

Непдгпварајућа декларација (kom) 782599 

Непдгпварајући прпстпр 782599 

Непридржаваое раднпг времена апптеке (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое:пшеле (кпщнице) 782599 

нуклеарни ппказатељ3 782599 

Обављаое нерегистрпване дјелатнпсти (kom) 782599 

Одјели у кпјима није изврщенп кпраое, а нема пбавјещтеоа (kom) 782599 

Органска прпизвпдоа (kom) 782599 

Прпмет лијека без преведенпг упутства (пакпваоа) 782599 

Рекултивисане ппврщине (m²) 782599 

Дужина избущених бущптина (мm) 782599 
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Дужина прегледаних DV 20/10 kV (km) 782599 

Дужина прегледаних DV 35 kV (km) 782599 

Дужина прегледаних DV 400 kV (km) 782599 

Живптиое стављене у карантин: гпведа (kom) 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа:свиое (kom) 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа:сјеме за вјещташкп псјемеоаваое (kom) 782599 

Директпр не испуоава услпве  782599 

Кплишина предмета ппщте упптребе стављена ван прпмета (kom) 782599 

Кплишина унищтенпг репрпдуктивнпг материјала (kom/kg) 782599 

Кплишина хране стављена ван прпмета на пснпву лабпратпријскпг испитиваоа 
(kg) 

782599 

Кплишина хране стављена у прпмет (kg) 782599 

Брпј станица технишкпг прегледа без лиценциранпг управитеља (kom) 782599 

Брпј фармацеута без лиценце (kom) 782599 

Брпј трудница и ппрпдиља кпје су дпбиле прпфесипналнп пбпљеое 782599 

Брпј свједпшанстава за прпвјеру у ОШ 782599 

Брпј захтјева  за преиспитиваое пвлащћеоа (kom) 782599 

Брпј захтјева за преиспитиваое усклађенпсти прпписа (kom) 782599 

Брпј лица без дпдатне едукације 782599 

Брпј неисправних уређаја (kom) 782599 

Брпј несталих лица (kom) 782599 

ппдатак3 782599 

Брпј неуредних плпвидби (kom) 782599 

Брпј неуредних станица технишкпг прегледа (kom) 782599 

Брпј пдузетих пвлащтеоа (kom) 782599 

Брпј прегледаних аутпклава, измјеоиваша и других ппсуда 782599 

Брпј прегледаних аутпцистерни ппд притискпм 782599 

Брпј прегледаних бпца за технишке и друге гаспве 782599 

Брпј прегледаних впдпва 0,4 kV (kom) 782599 

Брпј прегледаних псталих ппкретних ппсуда са утврђеним неправилнпстима 782599 

Брпј прегледаних ппкретних ппсуда са утврђеним неправилнпстима 782599 

Брпј прегледаних ТS 35/20/10 kV (kom) 782599 

Брпј прпфесипналних пбпљеоа  782599 

Брпј радника шија су права ппвријеђена 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа:рибља млађ (kom) 782599 

Дужина прегледаних DV 110 kV (km) 782599 

Екпнпмскп - спцијална ревитализација села (kom) 782599 

Брпј упућених иницијатива за раскидаое угпвпра п кприщћеоу лпвищта 782599 

Брпј фармацеута без лиценце 782599 

Издатп фитпцертификата за реексппрт (kom) 782599 

Брпј неусклађених прпписа (kom) 782599 

Брпј неуредних изврщилаца на жељезници (kom) 782599 

Брпј неуредних пбјеката у ппјасу пруге (kom) 782599 

Брпј неуредних ппщтанских пператера (kom) 782599 

Брпј неуредних пружних впзила у сапбраћају (kom) 782599 
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Брпј неуредних ТК уређаја и ппстрпјеоа (kom) 782599 

Брпј смртних ппвреда на раду у електрппривреди 782599 

Брпј смртних ппвреда на раду у щумарству и дрвнпј индустрији 782599 

Брпј смртнп страдалих у жељезнишкпм сапбраћају (kom) 782599 

Брпј прегледаних бпца за технишке гаспве на прпдајним мјестима са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних пбјеката 782599 

Брпј прегледаних ппсуда за тешни нафтни гас са утврђеним неправилнпстима 782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда за кпмпримирани ваздух 782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда за расхладна ппстрпјеоа са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда ппд притискпм 782599 

Брпј прегледаних ТS 220/110 kV 782599 

ппдатак2 782599 

Брпј бплесних и инвалидних радника 782599 

Брпј еутанизираних живптиоа (kom) 782599 

Брпј лица без пвлащтеоа за рад на ппслпвима защтите пд ппжара (kom) 782599 

Брпј лица кпја нису струшнп псппспбљена за рукпваое запаљивим тешнпстима и 
материјама (kom) 

782599 

Брпј лпвищта кпја немају сагласнпст на гпдищои план 782599 

Брпј малпљетних лица кпјима је врщена прпдаја цигарета 782599 

Брпј неатестираних уређаја (kom) 782599 

Брпј нелегалних прганизација/АМS (kom) 782599 

Брпј нелегалних превпзника (kom) 782599 

Брпј нелегалних прикљушака на јавни пут 782599 

Брпј непријављених радника 782599 

Записник-Специфишни ппказатељ 782599 

Ппдрщка пп јединици сјетвене ппврщине (kom) 782599 

Привременп пдузетих недпзвпљених средстава за врщеое лпва (kom) 782599 

Прпмет нерегистрпванпг лијека (пакпваоа) 782599 

Прпметпван дип ппщиљке (l) 782599 

Унапређиваое кпнкурентнпсти ппљпривредне прпизвпдое (kom) 782599 

Љекари без лиценце (брпј) 782599 

Недпзвпљенп пущеое на јавнпм мјесту (kom) 782599 

Нелегалан рад зубптехнишких лабпратприја (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтене заразне живптиое: живина (kom) 782599 

Узети узпрци ђубрива (kom) 782599 

Премија за садни материјал (kom) 782599 

Прпмет неправилнп пзнашенпг лијека (пакпваоа) 782599 

Рибља млађ стављена у карантин (kg) 782599 

Неиздаваое рашуна за здравствену услугу (kom) 782599 

Неиздаваое рашуна за стпматплпщку услугу (kom) 782599 

Нелегалан рад стпматплпга (kom) 782599 

Кплишина ппвушених лијекпва (пакпваое) 782599 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое:пвце и кпзе (kom)  782599 
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Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое:пси (kom) 782599 

Одузета дивљаш и дијелпви дивљаши (кпм/кг) 782599 

Брпј неуредних дипница пруге (kom) 782599 

Брпј неуредних касација жељезнишких впзила (kom) 782599 

Брпј неуредних путних прелаза (kom) 782599 

Брпј неуредних SS уређаја и ппстрпјеоа (kom) 782599 

Брпј прегледаних аутпгасних резервпара 782599 

Брпј прегледаних аутпклава, измјеоиваша и др. ппсуда са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних бпца за технишке гаспве у пунипницама са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних мјернпрегулаципних станица 782599 

Брпј прегледаних прппан-бутан бпца са утврђеним неправилнпстима 782599 

Брпј радника без закљушенпг угпвпра п раду 782599 

Брпј тежих ппвреда на раду у грађевинарству 782599 

Брпј тежих ппвреда на раду у текстилнпј индустрији 782599 

Брпј технишки неисправних пружних впзила (kom) 782599 

Брпј закланих живптиоа из увпза (kom) 782599 

Брпј невакцинисаних прптив хепатитиса Б (kom) 782599 

Брпј недпстајућих инжеоера у щумскпм газдинству (kom) 782599 

Брпј неисправних дијелпва, скплппва и уређаја (kom) 782599 

Издатп фитпцертификата за извпз (kom) 782599 

Врста неисправнпсти - псталп (kom) 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа:перад (kom) 782599 

Дужина израђених раскппа (m) 782599 

Дужина прегледаних дистрибутивних гаспвпда са утврђеним неправилнпстима 
(km) 

782599 

Дужина прегледаних трансппртних гаспвпда (km) 782599 

Живптиое излпжене мушеоу (kom) 782599 

Брпј щкплских исправа шију вјерпдпстпјнпст је инспекција прпвјеравала 782599 

Вриједнпст унищтенпг репрпдуктивнпг материјала (КМ) 782599 

Декларисаое прерађене кап прирпдне впде (литара) 782599 

Дијагнпстишка испитиваоа: пстале живптиое (kom) 782599 

Дужина прегледаних дистрибутивних гаспвпда (km) 782599 

Кплишина предмета ппщте упптребе стављена ван прпмета (l) 782599 

Недпстатак плана и прпграма 782599 

Нелегалан рад љекара (брпј) 782599 

Непвлащћенп пбављаое ветеринарске дјелатнпсти без прпписане струшне 
спреме (брпј) 

782599 

Непдгпварајућа декларација (лит) 782599 

Неправилнп декларисана впда 782599 

Нередпвнп испитиваое хране (kom) 782599 

Кплишина хране стављена у прпмет 782599 

Средства за институципналну ппдрщку (kom) 782599 

Средства ппщте намјене у развпју руралних ппдрушја (kom) 782599 

Укупан брпј заппслених радника 782599 
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Улагаоа у стпшарствп (пснпвнп стадп и пбјекти) (kom) 782599 

Узети узпрци пстали (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтенп:сјеме за ВО (дпза) 782599 

нуклеарни ппказатељ 4  782599 

Одсуствп фармацеута у апптеци (kom) 782599 

Премија за прпизвпдоу меса - тпв (kom) 782599 

Привременп пдузетп нпвпгпдищоег дрвећа (КМ) 782599 

Привременп пдузетп нпвпгпдищоег дрвећа (kom) 782599 

Прпба - брпј бпца (kom) 782599 

Прпметпвана укупна кплишина (лит) 782599 

Сезпнске интервенције на тржищту и ванредне пптребе и ппмпћи (kom) 782599 

Брпј пбјеката са утврђеним недпстацима 782599 

Брпј пдјела у кпјима није изврщенп кпраое (kom) 782599 

Брпј недпстајућих радника кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 782599 

Брпј нерегистрпваних живптиоа (kom) 782599 

Брпј брисаних редпва впзое/РС (kom) 782599 

Брпј ванредних дпгађаја 782599 

Брпј ванредних технишки прегледа впзила (kom) 782599 

Брпј жена кпје су дпбиле прпфесипналнп пбпљеое 782599 

Брпј затешених радника у вријеме кпнтрпле 782599 

Брпј здравственп несппспбних впзаша 782599 

Брпј иницијатива за разрјещеое шланпва щкплскпг пдбпра средое щкпле (kom) 782599 

Брпј лица кпја су уществпвала у плпвидбенпј незгпди (kom) 782599 

Брпј малпљетних радника 782599 

Брпј щкплских исправа кпје нису издале пбразпвне устанпве 782599 

Брпј ппстављених резервпара без сагласнпсти (kom) 782599 

Брпј прегледаних бпца за технишке и друге гаспве са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Брпј прегледаних мјернпрегулаципних станица са утврђеним неправилнпстима 782599 

Брпј прегледаних прппан - бутан бпца на прпдајним мјестима 782599 

Брпј прегледаних прппан-бутан бпца 782599 

Брпј прегледаних ТS 10/0.4 kV (kom) 782599 

Брпј прегледаних ТS 400/220/110 кВ 782599 

Брпј неуредних евиденција (kom) 782599 

Брпј неуредних ппщтанских уређаја (kom) 782599 

Брпј неуредних сигналних мјеста на жељезници (kom) 782599 

Брпј прпфесипналних пбпљеоа: Здравствене устанпве 782599 

Брпј смртних ппвреда на раду у текстилнпј индустрији 782599 

Брпј тежих ппвреда на раду у хемијскпј индустрији 782599 

Брпј увјереоа п пплпженпм струшнпм испиту 782599 

Брпј удеса на жељезници (kom) 782599 

Брпј смртних ппвреда на раду у грађевинарству 782599 

Брпј смртних ппвреда на раду у псталим дјелатнпстима 782599 

Брпј смртнп страдалих лица (kom) 782599 

Брпј тежих ппвреда на раду у псталим дјелатнпстима 782599 
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Брпј трудница и ппрпдиља 782599 

Врста неисправнпсти збпг адитива (kom) 782599 

Да ли субјекат ппсједује регистрпвану ПЈ у РС? 782599 

Захтјев за ппкретаое ппступка за ппнищтеое рјещеоа пп праву надзпра 
(урбанистишка сагласнпст, грађевинска и упптребна дпзвпла) 

782599 

Брпј изрешених уппзпреоа/БиХ (kom) 782599 

Брпј нелегалних јавних путева (kom) 782599 

Брпј нелегалних пбјеката у ппјасу пута (kom) 782599 

Брпј нередпвних испитиваоа 782599 

Брпј недпстајућих инжеоера (kom) 782599 

Брпј недпстајућих инжеоера кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 782599 

Брпј неуредних пбјеката безбједнпсти плпвидбе (kom) 782599 

Брпј неуредних службених мјеста (kom) 782599 

Брпј неуредних стаоа јавнпг пута (kom) 782599 

Брпј неуредних стаоа мпстпва (kom) 782599 

Брпј неуредних стаоа тунела (kom) 782599 

Брпј неуредних терминала градскпг/приградскпг превпза (kom) 782599 

Брпј ппнищтених редпва впжое/БиХ (kom) 782599 

Брпј прегледаних бпца за технишке гаспве у пунипницама 782599 

Брпј прегледаних DV 35 kV (kom) 782599 

Брпј прегледаних кпнтејнерских складищта експлпзива 782599 

Брпј прегледаних кптлпва са утврђеним неправилнпстима 782599 

Брпј прегледаних псталих ппсуда ппд притискпм 782599 

Брпј прегледаних стабилних ппсуда за тешне атмпсферске гаспве са утврђеним 
неправилнпстима 

782599 

Набавка ппљппривредне механизације и ппреме (kom) 782599 

Кплишина ппвушене хране са тржищта (kg) 782599 

Кплишина прпметпване рпбе (kom) 782599 

Једпдневна излежена перад из увежених јаја (kom) 782599 

Кплишина затешених предмета ппщте упптребе у прпмету (kom) 782599 

Интервентне мјере у пбласти защтите здравља биљака (kom) 782599 

Интервентне мјере у пбласти защтите здравља живптиоа (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое:свиое (kom) 782599 

Нещкпдљивп унищтене угинуле живптиое (kom)  782599 

Одјели у кпјима није изврщенп кпраое накпн 21 дан (kom) 782599 

Ппврщина изврщенпг ппщумљаваоа (ha) 782599 

Ппдизаое вищегпдиоих засада (kom) 782599 

Ппдрщка едукацији и дпквалификацији (kom) 782599 

Ппдрщка ревитализацији сепске инфраструктуре (kom) 782599 

Ппсједпваое властите лабпратприје (0-не ппсједује;1-ппсједује) 782599 

Прпмет лијека у специјализпванпј прпдавници (пакпваоа) 782599 

Прпметпван дип ппщиљке (kom) 782599 

Прпметпвана укупна кплишина (kom) 782599 

ТЕСТ 782599 

Узетп узпрака (щумарска) 782599 
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Улагаоа у хидрпмелипраципне системе (kom) 782599 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла:млијешни прпизвпди (kg) 782599 

Овлащтени заступник 764423 

Изнпс накнаде (КМ) 720340 

Брпј узпрака- Винп  682585 

Брпј узпрака- Впће и ппврће 682585 

Брпј узпрака-Стпшна храна-јешам 682585 

Брпј узпрака-Чајеви 682585 

Брпј узпрака-Шећер 682585 

Брпј узпрака-Кафа и прпизвпди пд кафе 682585 

Брпј узпрака-Млијекп 682585 

Брпј узпрака-Стпшнп бращнп и мекиое 682585 

Брпј узпрака-Сладплед 682585 

Брпј узпрака- Жестпка алкпхплна пића 682585 

Брпј узпрака-Алкпхплна пића 682585 

Брпј узпрака-Месп 682585 

Брпј узпрака-Остале житарице за исхрану људи 682585 

Брпј узпрака-Прерађевине пд ппврћа 682585 

Брпј узпрака-Мед и други пшелиои прпизвпди 682585 

Брпј узпрака-Оращасти плпдпви 682585 

Брпј узпрака-Пекарски прпизпди 682585 

Брпј узпрака-Ппсластишарски прпизвпди  682585 

Брпј узпрака-Сашме 682585 

Брпј узпрака-Тјестенине 682585 

Брпј узпрака- Млијекп и прпизвпди пд млијека 682585 

Брпј узпрака-Адитиви 682585 

Брпј узпрака- Житарице 682585 

Брпј узпрака- Зашини и шајеви 682585 

Брпј узпрака-Дјешија храна 682585 

Брпј узпрака-Зашини 682585 

Брпј узпрака- Стпшна храна 682585 

Брпј узпрака-Пплупрерађена храна намијеоена за даљу прераду 682585 

Брпј узпрака-Стпшна храна-псталп 682585 

Брпј узпрака-Уље, маргарин, мајпнеза, маст 682585 

Брпј узпрака-Флащирана впда за пиће 682585 

Брпј узпрака-Ппврће 682585 

Брпј узпрака-Пщеница за исхрану људи 682585 

Брпј узпрака-Храна за сппртисте 682585 

Брпј узпрака-Бращнп 682585 

Брпј узпрака-Јаја и прпизвпди пд јаја 682585 

Брпј узпрака-Кукуруз за исхрану људи 682585 

Брпј узпрака-Месне прерађевине 682585 

Брпј узпрака-Освјежавајућа пића 682585 

Брпј узпрака-Остала храна     682585 

Брпј узпрака-Впће 682585 
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Брпј узпрака-Впћни спкпви 682585 

Брпј узпрака-Пивп и сирпвине 682585 

Брпј узпрака-Прерађевине пд впћа 682585 

Брпј узпрака-Риба и прпизвпди пд рибе 682585 

Брпј узпрака-Млијешни прпизвпди 682585 

Брпј узпрака-Остали дијететски прпизвпди 682585 

Брпј узпрака-Премикси 682585 

Брпј узпрака-Сп за јелп 682585 

Брпј узпрака-Стпшна храна-кукуруз 682585 

Брпј узпрака-Стпшна храна-пщеница 682585 

Брпј узпрака- Месп и прпизвпди пд меса 682585 

Брпј узпрака-Кпндитпрски прпизвпди 682585 

Брпј узпрака-Стпшна храна-пстале житарице  676329 

Дпбављаш 414394 

Изнпс таксе (КМ) 414394 

Кплишина ппщиљке 385124 

Назив ппщиљке 385124 

Ппдаци п гприву 385124 

Адреса дпбављаша 385124 

Одгпвпрнп лице у правнпм лицу дпбављаша 385124 

Сједищте дпбављаша 385124 

ЈИБ дпбављаша 385124 

Земља извпзница 379434 

Садржина ппщиљке 370176 

Адреса примапца 370176 

Брпј кплета 370176 

Изнпс таксе(КМ) 370176 

Врста рпбе 370176 

Ппријеклп биља 370176 

Назив мјеста увпза 370176 

Кубатура 370176 

Маса брутп 370176 

Маса нетп 370176 

Назив примапца 370176 

Земља увпза 370176 

Мјестп прегледа 350164 

Намјена рпбе 350164 

Брпј врста рпбе 350164 

Земља ппријекла 350164 

Кплишина саксијскпг цвијећа у ппщиљци (kom) 350029 

Кплишина средстава за защиту биља у ппщиљци (t) 350029 

Кплишина стпшне хране у ппщиљци (t) 350029 

Кплишина псталпг сјемена у ппщиљци (t) 350029 

Кплишина резанпг цвијећа у ппщиљци (t) 350029 

Кплишина сјемена цвијећа у ппщиљци (t) 350029 
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Кплишина пстале рпбе у ппщиљци (t) 350029 

Кплишина меркантилних житарица у ппщиљци (kom) 350029 

Ппщиљалац/Извпзник 350029 

Кплишина саднпг материјала цвијећа у ппщиљци (kom) 350029 

Кплишина резане грађе у ппщиљци (m³) 350029 

Кплишина саднпг материјала племки у ппщиљци (kom) 350029 

Кплишина пстале рпбе у ппщиљци (kom) 350029 

Кплишина ђубрива у ппщиљци (kom) 350029 

Кплишина кпмппста у ппщиљци (t) 350029 

Кплишина псталпг саднпг материјала у ппщиљци (kom) 350029 

Кплишина вани растућег декпративнпг биља у ппщиљци (kom) 350029 

Кплишина впћа и ппврћа у ппщиљци (t) 350029 

Кплишина саднпг материјала ппдлпга у ппщиљци (kom) 350029 

Кплишина щумских дрвних спртимената у ппщиљци (m³) 350029 

Брпј узпрака - Јабуке 99045 

Брпј узпрака - Паприке 99045 

Брпј узпрака - Пщеница за исхрану људи 99045 

Брпј узпрака - Грпжђе свјеже - псталп 99045 

Брпј узпрака - Грпжђе свјеже - стпнп 99045 

Брпј узпрака - Купусастп ппврће 99045 

Брпј узпрака - Осталп ппврће 99045 

Брпј узпрака - Рижа 99045 

Брпј узпрака - Јагпде 99045 

Брпј узпрака - Кафа непржена 99045 

Брпј узпрака - Остале житарице за исхрану људи 99045 

Брпј узпрака - Агруми (цитруси) 99045 

Брпј узпрака - Краставци 99045 

Брпј узпрака - Крущке 99045 

Брпј узпрака - Кукуруз за исхрану људи 99045 

Брпј узпрака - Махунастп ппврће 99045 

Брпј узпрака - Салата 99045 

Брпј узпрака - Сјеменке за прпизвпдоу уља 99045 

Брпј узпрака - Крпмпир 99045 

Брпј узпрака - Спја за исхрану људи 99045 

Брпј узпрака - Банане 99045 

Брпј узпрака - Кпрјенастп ппврће 99045 

Брпј узпрака - Лук 99045 

Брпј узпрака - Оращасти плпдпви 99045 

Брпј узпрака - Диое и лубенице 99045 

Брпј узпрака - Кајсије, трещое и вищое, брескве, нектарине 99045 

Брпј узпрака - Остала храна биљнпг ппријекла 99045 

Брпј узпрака - Осталп впће 99045 

Брпј узпрака - Парадајз 99045 

Брпј узпрака - Кикирики 99045 

Брпј узпрака - Шљиве 99045 
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Брпј затешених мащина са присуствпм LUEL-а 82471 

Брпј ванредних технишких прегледа впзила (kom) 49545 

Брпј врста ппвушених лијекпва (kom) 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое диплпма (увјереоа п диплпмираоу) стешених на 
незакпнит нашин на ВШУ 

49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое уписа ушеника у пснпвну щкплу 49545 

Брпј искљушених друмских впзила из сапбраћаја (kom) 49545 

Брпј кптлпва са утврђеним неправилнпстима 49545 

Брпј псталих ппкретних ппсуда са утврђеним неправилнпстима 49545 

Брпј ппкретних ппсуда са утврђеним неправилнпстима 49545 

Брпј пренпсних DV без упптребне дпзвпле (kom) 49545 

Брпј слушајева рекламираоа алкпхплних пића 49545 

Враћенп средстава ппдстицаја пп рјещеоу инспектпра (КМ) 49545 

Вриједнпст рпбе привременп стављене ван прпмета (КМ) 49545 

Кплишина пбуће (пари) стављене ван прпмета 49545 

Кплишина пдузетпг вина и јакпг алкпхплнпг пића (l) 49545 

Ђубрива искљушена из прпмета (kg) 49545 

Једнпдневна излежена перад из увежених јаја (kom) 49545 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: кпои (kom) 49545 

Нещкпдљивп унищтенп сјеме за VО (дпза) 49545 

Одузета кплишина екстра лакпг лпж уља (литара) 49545 

Одузета рпба - алкпхплна пића (kom) 49545 

Одузетп и унищтенп сјеме (kg) 49545 

Брпј ТS 35/20/10 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое уписа студента на ВШУ 49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: кпои (kom) 49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: рибља млађ (kom) 49545 

Брпј аутпгасних резервпара са утврђеним неправилнпстима 49545 

Брпј дистрибутивних ТS без упптребне дпзвпле (kom) 49545 

Кплишина лпж уља екстра лакпг стављена ван прпмета (l) 49545 

Кплишина МB 98 стављена ван прпмета (lл) 49545 

Винп и ракија искљушени из прпмета (l) 49545 

Искљушеое из сапбраћаја плпвнпг пбјекта (kom) 49545 

Одузета кплишина дизела (литара) 49545 

Одузета рпба - сребрп (грама) 49545 

Кплишина BMB 100 стављена ван прпмета (l) 49545 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: гпведа (kom) 49545 

Риба искљушена из прпмета (kg) 49545 

Кплишина дизел гприва Еurп 4 стављена ван прпмета (l) 49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: пплпђена кпкпщија јаја (kom) 49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: пшеле (кпщница) 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое свједпшанстава стешених на незакпнит нашин у ОШ 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое щкплских исправа стешених на незакпнит нашин у 
СШ 

49545 

Брпј забрана рада студијским прпграмима на ВШУ 49545 
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Брпј ТS 400/220/110 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 49545 

Брпј пренпсних ТS без упптребне дпзвпле (kom) 49545 

Кплишина унищтенпг сјемена (kg) 49545 

Одузета кплишина безплпвних мптпрних бензина (литара) 49545 

Одузета рпба - пбућа (пари) 49545 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: пси (kom) 49545 

Садни материјал искљушен из прпмета (kom) 49545 

Стпшна храна искљушена из прпмета (kg) 49545 

Брпј слушајева рекламираоа лијекпва 49545 

Кплишина дизел гприва Еuro 5 стављена ван прпмета (l) 49545 

Кплишина лпж уља лакпг стављена ван прпмета (l) 49545 

Кплишина резане грађе и щумских дрвних спртимента стављених ван прпмета 
(m³) 

49545 

Брпј забрана рада виспкпщкплским устанпвама 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое увјереоа п пплпженпм струшнпм испиту 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое уписа ушеника у средоу щкплу 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое щкплских исправа у пснпвнпм пбразпваоу (kom) 49545 

Кплишина унищтенпг вина и ракије (l) 49545 

Одузета кплишина мптпрних бензина (l) 49545 

Одузета кплишина нафтни прпдукти: псталп (l) 49545 

Одузета рпба - нпсаши звука и слике (kom) 49545 

Одузетп винп и ракије (l) 49545 

Стављаое сирпвпг млијека ван прпизвпдое (l) 49545 

Рпба стављена ван прпмета (КМ) 49545 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла: прпизвпди пд меса (kg) 49545 

Утврђени маоак (КМ) 49545 

Брпј стабилних ппсуда са утврђеним неправилнпстима 49545 

Брпј прппан-бутан бпца са утврђеним неправилнпстима 49545 

Брпј бпца за прппан-бутан гас стављених ван прпмета (kom) 49545 

Брпј жељезнишких радника упућених на ванредни здравствени преглед (kom) 49545 

Брпј забрана рада пдјељеоима ВШУ 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое пцјена стешених на незакпнит нашин у ОШ 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое щкплских исправа у виспкпм пбразпваоу (kom) 49545 

Наређен ппврат средстава ппдстицаја (КМ) 49545 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: свиое (kom) 49545 

Одузета кплишина мазива (kg) 49545 

Одузета рпба - пдјећа (kom) 49545 

Кплишина BMB 95 стављена ван прпмета (l) 49545 

Кплишина лпж уља средоег стављена ван прпмета (l) 49545 

Кплишина лпж уља тещкпг стављена ван прпмета (l) 49545 

Кплишина пдузетпг дувана (kg) 49545 

Изнпс незакпнитп стешене дпбити (КМ) 49545 

Пущеое у угпститељским пбјектима (брпј) 49545 

Средства за защтиту биља искљушена из прпмета  (l) 49545 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла: млијешни прпизвпди (kg) 49545 
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Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла: риба (kg) 49545 

Брпј налпга за искљушеое наставика из наставнпг прпцеса на ВШУ 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое испита пплпжених на незакпнит нашин у ОШ 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое пцјена стешених на незакпнит нашин у СШ 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое щкплских исправа - стешене на незакпнит нашин 49545 

Вриједнпст рпбе враћене у прпмет (КМ) 49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: дијагнпстика збпг издаваоа млијешних картпна 
(kom) 

49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: пвце и кпзе (kom) 49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: перад (kom) 49545 

Брпј дистрибутивних ДВ без упптребне дпзвпле (kom) 49545 

Брпј искљушених жељезнишких впзила (kom) 49545 

Брпј ТS 20/10/0,4 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 49545 

Кплишина сребра стављенпг ван прпмета (грама) 49545 

Кплишина злата стављенпг ван прпмета (грама) 49545 

Кплишина пдјеће стављене ван прпмета (kom) 49545 

Кплишина ппвушених лијекпва (пакпваоа) 49545 

Кплишина унищтених ПОУ (kg) 49545 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: пвце (kom) 49545 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: пшеле (кпщнице) 49545 

Одузета вриједнпст нафтни прпдукти: псталп (КМ) 49545 

Одузета кплишина средое лакпг лпж уља (литара) 49545 

Одузета кплишина тещкпг лпж уље (l) 49545 

Одузета рпба - златп (грама) 49545 

Одузета рпба - паклице цигарета (kom) 49545 

Сјеме искљушенп из прпмета (kg) 49545 

Рпба стављена ван прпмета - тешна нафтна гприва (l) 49545 

Брпј ТS 110/35/20 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 49545 

Брпј ТS 220/110 kV са утврђеним неправилнпстима (kom) 49545 

Брпј слушајева рекламираоа цигарета 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое испита пплпжених на незакпнит нашин у СШ 49545 

Брпј налпга за ппнищтаваое щкплских исправа у средоем пбразпваоу (kom) 49545 

Брпј захтјева за ппкретаое дисциплинских  ппступака (kom) 49545 

Брпј брисаних редпва впжое аутпбуских линија у РС (kom) 49545 

Средства за защтиту биља искљушена из прпмета (kg) 49545 

Рпба трајнп стављена ван прпмета - тешна нафтна гприва (l) 49545 

Одузета кплишина гаса (m³) 49545 

Одузета рпба - безалкпхплна пића (kom) 49545 

Одузета рпба - резана грађа и щумски дрвни спртименти (м3) 49545 

Одузета рпба - тешна нафтна гприва (l) 49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: гпведа (kom) 49545 

Дијагнпстишка испитиваоа: свиое (kom) 49545 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла: мед (kg) 49545 

Брпј слушајева рекламираоа здравствене дјелатнпсти 49545 

Кплишина BMB 98 стављена ван прпмета (l) 49545 
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Брпј аутпцистерни са утврђеним неправилнпстима 49545 

Брпј бпца за технише гаспве са утврђеним неправилнпстима 49545 

Одузет и унищтен садни материјал (kom) 49545 

Одузета рпба (КМ) 49545 

Одузетп сјемена (kg) 49545 

НАређен ппврат средстава ппдстицаја рјещеоем инспектпра 49545 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: живина (kom) 49545 

Нещкпдљивп унищтене заражене живптиое: пстале живптиое (kom) 49545 

Рпба трајнп стављена ван прпмета (КМ) 49545 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла: млијекп (l) 49545 

Унищтене намирнице живптиоскпг ппријекла: псталп (kg) 49545 

Рјещеое Министарства здравља п упису у Инвентар или пдпбреое за увпз 46766 

Исппрушилац 46766 

БТЛ безбједпнпснп-технишки лист 46766 

АДР цертификат за впзилп и впзаша 46766 

Адреса исппрушипца 46766 

Брпј врста хемикалија у ппщиљци 46712 

Брпј и датум ЈЦИ 46639 

Ппдаци п хемикалијама 46639 

Назив кприсника 46639 

Правац кретаоа ппщиљке 46639 

Изнпс казне кпју је изрекап инспектпр (КМ) 34508 

Брпј прекрщајнпг налпга - ПН пдгпвпрнп лице 34508 

Брпј прекрщајнпг налпга - ПН физишкп лице 34508 

Кприснишкп име инспектпра 34508 

Брпј прекрщајнпг налпга - ПН правнп лице 34508 

Изнпс казне кпју је изрекап суд (КМ) - физишкп лице 34508 

Исхпд судскпг ппступка  -  пдгпвпрнп лице 34508 

Изнпс казне кпју је изрекап суд (КМ) - пдгпвпрнп лице 34508 

Исхпд судскпг ппступка - правнп лице 34508 

ЈМБ субјекта 34508 

Датум прекрщаја (дд.мм.yyyy) 34508 

Исхпд судскпг ппступка - физишкп лице 34508 

Назив субјекта 34508 

Изнпс казне кпју је изрекап суд (КМ) - правнп лице 34508 

Кплишина 29324 

Земља ппријекла и прпизвпђаш 29270 

Мјестп утпвара 29270 

Брпј пмпта (кпмада) 29270 

Брутп тежина 29270 

Прпизвпд 29270 

Јединица пакпваоа 29270 

Нетп тежина 29270 

Упутна станица 29270 

Фактура 29270 
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Серијски брпј фитпцертификата за извпз 28409 

Брпј неур.ппщ.-Риба и прпизвпди пд рибе 25574 

Брпј неур.ппщ.-Чајеви 25574 

Брпј неур.ппщ.- Стпшна храна 25574 

Брпј неур.ппщ.-Кукуруз за исхрану људи 25574 

Брпј неур.ппщ.-Освјежавајућа пића 25574 

Брпј неур.ппщ.-Пекарски прпизпди 25574 

Брпј неур.ппщ.-Пивп и сирпвине 25574 

Брпј неур.ппщ.-Ппврће 25574 

Брпј неур.ппщ.-Пплупрерађена храна намијеоена за даљу прераду 25574 

Брпј неур.ппщ.-Адитиви 25574 

Брпј неур.ппщ.-Млијешни прпизвпди 25574 

Брпј неур.ппщ.-Остали дијететски прпизвпди 25574 

Брпј неур.ппщ.-Премикси 25574 

Брпј неур.ппщ.-Сашме 25574 

Брпј неур.ппщ.-Стпшна храна-пстале житарице    25574 

Брпј неур.ппщ.-Стпшна храна-псталп 25574 

Брпј неур.ппщ.-Бращнп 25574 

Брпј неур.ппщ.-Сп за јелп 25574 

Брпј неур.ппщ.-Храна за сппртисте 25574 

Брпј неур.ппщ.-Остале житарице за исхрану људи 25574 

Брпј неур.ппщ.-Стпшна храна-пщеница 25574 

Брпј неур.ппщ.-Шећер 25574 

Брпј неур.ппщ.- Впће и ппврће 25574 

Брпј неур.ппщ.- Жестпка алкпхплна пића 25574 

Брпј неур.ппщ.- Зашини и шајеви 25574 

Брпј неур.ппщ.- Месп и прпизвпди пд меса 25574 

Брпј неур.ппщ.- Млијекп и прпизвпди пд млијека 25574 

Брпј неур.ппщ.-Впћни спкпви 25574 

Брпј неур.ппщ.-Зашини 25574 

Брпј неур.ппщ.-Кафа и прпизвпди пд кафе 25574 

Брпј неур.ппщ.-Стпшна храна-јешам 25574 

Брпј неур.ппщ.-Уље, маргарин, мајпнеза, маст 25574 

Брпј неур.ппщ.-Месне прерађевине 25574 

Брпј неур.ппщ.-Месп 25574 

Брпј неур.ппщ.-Оращасти плпдпви 25574 

Брпј неур.ппщ.-Прерађевине пд впћа 25574 

Брпј неур.ппщ.- Житарице 25574 

Брпј неур.ппщ.-Јаја и прпизвпди пд јаја 25574 

Брпј неур.ппщ.-Сладплед 25574 

Брпј неур.ппщ.-Стпшнп бращнп и мекиое 25574 

Брпј неур.ппщ.-Тјестенине 25574 

Брпј неур.ппщ.-Флащирана впда за пиће 25574 

Брпј неур.ппщ.-Мед и други пшелиои прпизвпди 25574 

Брпј неур.ппщ.-Ппсластишарски прпизвпди  25574 
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Брпј неур.ппщ.-Пщеница за исхрану људи 25574 

Брпј неур.ппщ.-Стпшна храна-кукуруз 25574 

Брпј неур.ппщ.-Алкпхплна пића 25574 

Брпј неур.ппщ.-Впће 25574 

Брпј неур.ппщ.-Кпндитпрски прпизвпди 25574 

Брпј неур.ппщ.-Дјешија храна 25574 

Брпј неур.ппщ.-Прерађевине пд ппврћа 25574 

Брпј накнаднп пријављених радника 24154 

Враћена средства ппдстицаја пп рјещеоу инспекције (КМ) 24154 

Брпј неур.ппщ.- Винп  17662 

Брпј неур.ппщ.-Остала храна  17662 

Брпј неур.ппщ.-Млијекп 17662 

Брпј демантпваних анализа 13690 

Кплишина унищтенпг сладпледа (kg) 13690 

Брпј пптврђених анализа 13690 

Брпј захтјева за супер анализу 13690 

Плаћенп накнаде за прпмјену намјене пп рјещеоу инспектпра (КМ) 13690 

Брпј узпрака-Кпмппст засијан мицелијумпм 12848 

Брпј узпрака-Расад ппврћа и живићи јагпда 12848 

Брпј узпрака-Резанице и калем граншице 12848 

Брпј узпрака-Сјеме ппљ. биља 12848 

Брпј узпрака-Садни материјал ппљ. биља 12848 

Брпј узпрака-Садни материјал украснпг биља и дрвећа 12848 

Брпј узпрака-Сјеменски крпмпир 12848 

Брпј узпрака-Фитпфармацеутска средства 12848 

Брпј узпрака-Ђубрива 12848 

Брпј узпрака-Впће и ппврће 12848 

Брпј узпрака-Саксијскп цвијеће 12848 

Брпј узпрака-Шумски дрвни спртименти 12848 

Брпј узпрака-Меркантилни крпмпир 12848 

Брпј узпрака-Резанп цвијеће 12848 

Брпј узпрака-Осталп 12848 

Брпј узпрака-Лукпвице за садоу 12848 

Брпј узпрака-Резана грађа 12848 

Брпј унищтених бпца за прппан-бутан гас (kom) 10464 

Брпј накнаднп пријављених инжеоера (kom) 10464 

Унищтен садни материјал (kom) 10464 

Винп и ракија враћени у прпмет (l) 10464 

Брпј накнаднп пријављених екпнпмиста и правника (kom) 10464 

Брпј разрјещених директпра пснпвних щкпла (kom) 10464 

Средства за защтиту биља враћена у  прпмет (l) 10464 

Брпј ппнищтених щкплских исправа у виспкпм пбразпваоу (kom) 10464 

Брпј ппнищтених щкплских исправа у средоем пбразпваоу (kom) 10464 

Брпј ппрущених уклпоених пбјеката из ппјаса пута (kom) 10464 

Ђубрива враћена у прпмет (kg) 10464 
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Брпј накнаднп пријављених КВ радника (kom) 10464 

Брпј накнаднп пријављених радника кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 10464 

Стпшна храна враћена у прпмет (kg) 10464 

Кплишина унищтене флащиране впде (l) 10464 

Садни материјал враћен у прпмет (kom) 10464 

Унищтенп винп и ракија (l) 10464 

Унищтенп сјеме (kg) 10464 

Брпј накнаднп пријављених технишара кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 10464 

Брпј накнаднп пријављених инжеоера кпд извпђаша радпва у щумарству (kom) 10464 

Брпј ппнищтених щкплских исправа у пснпвнпм пбразпваоу (kom) 10464 

Средства за защтиту биља враћена у прпмет (kg) 10464 

Брпј уклпоених резервпра (kom) 10464 

Брпј пакпваоа унищтених лијекпва (kom) 10464 

Брпј разрјещених директпра средое щкпле (kom) 10464 

Брпј накнаднп пријављених инжеоера у щумскпм газдинству (kom) 10464 

Сјеме враћенп у прпмет (kg) 10464 

Плаћена накнада за прпмјену намјене ппљппривреднпг  земљищта пп рјещеоу 
инспекције (КМ) 

10464 

Брпј неур.ппщ.-Млијекп  7912 

Брпј неур.ппщ.-Остала храна   7912 

Брпј неур.ппщ.- Винп 7912 

Брпј узпрака-Стпшна храна-пстале житарице 6256 

Вриједнпст привеременп пдузетих щумских дрвих спртимената (КМ) 2702 

Кплишина привременп пдузетих щумских дрвих спртимената (m³) 2702 

Пптврђена анализа 1792 

Демантпвана анализа 1536 

Неуредни узпрци (kom) 1280 

Серијски брпј фитпцертификата задужен пд 986 

Серијски брпј фитпцертификата задужен дп 986 

Исхпд другпстепенпг ппступка (У=Усвпјена жалба; Д=Жалба усвпјена 
дјелимишнп; О=Жалба пдбашена/пдбијена;) 

744 

Неуреднп узпрака саднпг материјала (kom) 713 

Брпј микрпбиплпщки неисправних узпрака хране и ПОУ (kom) 713 

Неуреднп узпрака вина и ракије (kom) 713 

Неуреднп узпрака стпшне хране (kom) 713 

Брпј неуредних анализа хране и ПОУ (kom) 713 

Неуреднп узпрака сјемена (kom) 713 

Брпј неуредних узпрака збпг адитива (kom) 713 

Брпј неуредних узпрака збпг антибиптика (kom) 713 

Брпј неуредних узпрака збпг пестицида (kom) 713 

Брпј неуредних узпрака хране за живптиое (kom) 713 

Неуреднп узпрака ђубрива(kom) 713 

Узпркпваое суперанализа (kom) 713 

Серијски брпј пбрасца задужен пд 698 

Серијски брпј пбрасца задужен дп 698 
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Брпј неур.ппщ.-Впће и ппврће 558 

Брпј неур.ппщ.-Резанице и калем граншице 558 

Брпј неур.ппщ.-Осталп 558 

Брпј неур.ппщ.-Сјеменски крпмпир 558 

Брпј неур.ппщ.-Кпмппст засијан мицелијумпм 558 

Брпј неур.ппщ.-Фитпфармацеутска средства 558 

Брпј неур.ппщ.-Шумски дрвни спртименти 558 

Брпј неур.ппщ.-Садни материјал украснпг биља и дрвећа 558 

Брпј неур.ппщ.-Саксијскп цвијеће 558 

Брпј неур.ппщ.-Расад ппврћа и живићи јагпда 558 

Брпј неур.ппщ.-Резана грађа 558 

Брпј неур.ппщ.-Меркантилни крпмпир 558 

Брпј неур.ппщ.-Резанп цвијеће 558 

Брпј неур.ппщ.-Садни материјал ппљ. биља 558 

Брпј неур.ппщ.-Сјеме ппљ. биља 558 

Брпј неур.ппщ.-Ђубрива 558 

Брпј неур.ппщ.-Лукпвице за садоу 558 

Брпј пдгпвпра на захтјев п прпвјери вјерпдпстпјнпсти дпкумента 
министарствима и др. устанпвама 

411 

Узети узпрци (kom) 380 

Серијски брпј фитпцертификата раздужен дп 370 

Серијски брпј фитпцертификата раздужен пд 370 

Пптврђена анализа (kom) 256 

Неуредни узпрци средое тещкпг лпж уља  (kom) 256 

Неуредни узпрци гаса (kom) 256 

Неуредни узпрци дизела (kom) 256 

Брпј неисправних врста гптпвих лијекпва (kom) 256 

Хемијска неисправнпст впде (kom) 256 

Неуредни узпрци вина и ракије (kom) 256 

Неуредни узпрци мптпрних бензина (kom) 256 

Неуредни узпрци тещкпг лпж уља (kom) 256 

Неуредни узпрци ђубрива 256 

Неуредни узпрци мазива (kom) 256 

Неуредни узпрци пстали (kom) 256 

Неуредни узпрци саднпг материјала (kom) 256 

Неуредни узпрци сјемена (kom) 256 

Демантпвана анализа (kom) 256 

Микрпбиплпщка неисправнпст впде (kom) 256 

Неуредни узпрци безплпвних мптпрних бензина (kom) 256 

Неуредни узпрци лпж уља (kom) 256 

Брпј неисправних врста галенских лијекпва (kom) 256 

Брпј неур.уз. - Оращасти плпдпви 248 

Брпј неур.уз.- Кафа непржена 248 

Брпј неур.уз.- Кпрјенастп ппврће 248 

Брпј неур.уз.- Осталп ппврће 248 
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Брпј неур.уз.- Кајсије, трещое и вищое, брескве, нектарине 248 

Брпј неур.уз.- Остале житарице за исхрану људи 248 

Брпј неур.уз.- Паприке 248 

Брпј неур.уз.- Рижа 248 

Брпј неур.уз.- Агруми (цитруси) 248 

Брпј неур.уз.- Диое и лубенице 248 

Брпј неур.уз.- Сјеменке за прпизвпдоу уља 248 

Брпј неур.уз. - Махунастп ппврће 248 

Брпј неур.уз.- Грпжђе свјеже - псталп 248 

Брпј неур.уз.- Грпжђе свјеже - стпнп 248 

Брпј неур.уз.- Јабуке 248 

Брпј неур.уз.- Лук 248 

Брпј неур.уз.- Банане 248 

Брпј неур.уз.- Јагпде 248 

Брпј неур.уз. - Краставци 248 

Брпј неур.уз.- Крущке 248 

Брпј неур.уз.- Кукуруз за исхрану људи 248 

Брпј неур.уз.- Купусастп ппврће 248 

Брпј неур.уз.- Остала храна биљнпг ппријекла 248 

Брпј неур.уз.- Пщеница за исхрану људи 248 

Брпј неур.уз.- Шљиве 248 

Брпј неур.уз.- Кикирики 248 

Брпј неур.уз.- Осталп впће 248 

Брпј неур.уз.- Спја за исхрану људи 248 

Брпј неур.уз.- Крпмпир 248 

Брпј неур.уз.- Парадајз 248 

Брпј неур.уз.- Салата 248 

Брпј пбавјещтеоа збпг ппстпјаоа пснпване сумое да је изврщенп кривишнп 
дјелп - фалсификпваое щкплских исправа за лица кпја нису држављани РС 

231 

Брпј пбавјещтеоа МУП-у, збпг ппстпјаоа пснпване сумое да је изврщенп 
кривишнп дјелп - фалсификпваое щкплских исправа 

231 

Брпј фалсификпваних щкплских исправа 231 

Серијски брпј фитпцертификата за реексппрт 190 

Прималац 135 

Земља увпзница 135 

Ппщиљалац 135 

Нпвшана казна - принуднп изврщеое (КМ) 125 

Узети узпрци лпж уље екстра лакп(kom) 95 

Узетп узпрака ђубрива (kom) 95 

Узети узпрци  мазива (kom) 95 

Узети узпрци лпж уље тещкп (kom) 95 

Узпркпваое пп налпгу гранишне вет. инспекције (kom) 95 

Брпј узпркпваних врста галенских лијекпва (kom) 95 

Узети узпрци лпж уље средое лакп (kom) 95 

Узети узпрци мптпрни бензини (kom) 95 
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Узетп узпрака вина и ракије (kom) 95 

Узети узпрци  гаса (kom) 95 

Узети узпрци дизел (kom) 95 

Брпј узпркпваних врста гптпвих лијекпва (kom) 95 

Узети узпрци безплпвни мптпрни бензини (kom) 95 

Брпј захтјева за изрицаое санкција у међунарпднпм  друмскпм превпзу (kom) 81 

Ппдаци п хемиклијама 73 

Назив хемикалије 54 

Тарифна пзнака 54 

Облик пакпваоа 54 

Суперанализа 18 

Серијски брпј пбрасца раздужен пд 14 

Серијски брпј пбрасца раздужен дп 14 

Рибља млађ стављена у карантин (kg) 10 

Живптиое стављеое у карантин: свиое (kom) 10 

Живптиое стављеое у карантин: пстале живптиое (kom) 10 

Живптиое стављеое у карантин: гпведа (kom) 10 

Живптиое стављене у карантин: перад (kom) 10 

Суперанализа (kom) 9 

Брпј ургенција на републишке и градске/ппщтинске инспекције (kom) 7 

Захтјев за ппкретаое ппступка за укидаое лиценце пп праву надзпра  4 

 

 

 

 

 


