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ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 
 
А. Увод 
 
Републичка управа за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат) је самостална републичка управа која обавља послове од општег значаја 
за Републику Српску, чија је улога да врши инспекцијске, управне, стручне и друге послове, и тиме подстиче друштвену дисциплину у извршавању 
закона и других прописа. Тринаест инспекција у Инспекторату обухвата инспекцијским надзором све привредне и ванпривредне области у 
Републици Српској и надзире примјену преко 160 закона и 700 подзаконских аката, у преко 30 области надзора.  
 
За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету у 2018. години, приликом увоза роба, тржишни, фитосанитарни, 
здравствени и инспектори за храну биће присутни на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици Српској, гдје ће на захтјев 
увозника извршити преглед свих пошиљки. 
 
Годишњим планом контрола у 2018. години у унутрашњем инспекцијском надзору планирано је да се изврши 28.381 контрола. Приликом израде 
плана водило се рачуна о расположивом броју кадрова, ефективном времену и нормативу трајања инспекцијских прегледа по областима надзора, 
констатованим неправилностима и запажањима у претходној години, очекиваним активностима у смислу ступања на снагу нових прописа чија 
примјена подлијеже контроли овог органа, сугестијама институција и министарстава, као и другим факторима који непосредно утичу на планирани 
број контрола. 
 
Могући проблеми и ризици у реализацији плана: 

- Потешкоће у раду контролним органима и даље представља недостатак регистара привредних субјеката и вишегодишњих планова 
службених контрола хране, који би се користили за планирање контрола.  

- Потребно је иницирати доношење неопходних материјалних прописа, односно измјена и допуна закона и израдити подзаконску 
регулативу чије је доношење предвиђено законом, а од чега директно зависи могућност примјене закона (дио техничке регулативе је из 
СФРЈ, док је дио прописа неусаглашен). 

- Неопходно је обезбиједити техничке услове за провођење прописа, као што су лабораторијски капацитети, гдје треба инсистирати на 
акредитацији и цертификацији примијењених метода код овлаштених лабораторија. С обзиром да се увоз врши преко граница оба ентитета 
и да је проток роба између ентитета слободан, потребно је настојати ускладити прописе на нивоу ентитета и примијенити истовјетност 
метода контроле квалитета посебно приликом увоза, као и висине накнаде у спољно трговинском надзору. Када је ријеч о извозу из 
Републике Српске и БиХ потребно је континуирано пратити  промјене законске регулативе у земљама које увозе наше производе, а како би 
се испунили услови земаља увозница и несметано одвијао извоз домаћих производа. 
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- И поред тога што у исходима судских поступака највећи проценат заступљености заузимају новчане казне, и даље је велики проценат 
условних казни, те је зато неопходно појачати сарадњу са судовима, а све како би се постигла сврха кажњавања у прекршајним поступцима, 
како специјалне тако и генералне превенције, тј. утицаја на друге да не чине прекршаје. 

- Потребно је предузети активности у циљу реорганизације инспекцијског система Републике Српске, укидањем дуалног инспекцијског 
надзора на начин да се инспекције организују само на републичком нивоу. Наведено, захтијева низ активности, од измјене прописа који 
регулишу инспекцијски надзор, до преузимања инспектора који послове инспекцијског надзора обављају на нивоу јединица локалне 
самоуправе и регулисања њиховог радно-правног статуса, ради веће ефикасности контролног система. Предности организовања 
инспекција на једном нивоу биле би вишеструке. Лакши начин управљања и праћења рада, избјегавања дуплирања прегледа код истог 
пословног субјекта у једном дану или кратком временском периоду, смањење броја инспектора и слично. 

 
Инспектори Инспектората у свом раду од 2010. године примјењују најсавременије методе инспекцијског надзора помоћу информационог система, 
који је ради даљег кориштења неопходно одржавати и унапређивати у складу са расположивим средствима, а у смислу да је неопходно: 

- осавременити информатичку опрему са којом инспектори раде (опрема је набављена 2010. године и неопходно је вршити замјену 
дотрајале опреме); 

- унаприједити Инспекцијски информациони систем (IMS), 
- обезбиједити адекватан возни парк (за брзи транспорт узорака од границе до лабораторије чиме се скраћује вријеме боравка транспортера 

на царинским терминалима). 
 
Стратешки циљеви Инспектората у 2018. години су: 1. повећање друштвене дисциплине у примјени прописа уз смањење „инспекцијског 
оптерећења „ на субјекте контроле који поштују прописе; 2. обезбиједити да се у Републици Српској прометује храна која је здравствено исправна 
и безбједна за људску употребу; 3. смањење нелегаланог промет робе и услуга, повећање квалитета и безбједности производа и услуга на тржишту 
и заштите права потрошача; 4. повећање нивоа заштите пољопривредног земљишта, повећање легалности производње, употребе и промета 
пољопривредних производа и репроматеријала и сузбијање ГМО усјева; 5. обезбиједити да корисници шума и шумског земљишта у власништву 
Републике Српске као и власници приватних шума, те корисници ловних ресурса исте користе у складу са прописима и планским документима као 
и да се обезбиједи легалност рада постројења за примарну прераду дрвета и извођача радова и пројектовања у шумарству и ловству, као и 
производњи, доради и промету репродуктивног материјала, шумског дрвећа и грмља; 6. обезбиједити провођење мјера у области безбједности 
хране животињског поријекла, хране за животиње и ветеринарско-медицинских производа, те обављање ветеринарске дјелатности у складу са 
законом, адекватне услове држања, добробити, промета и кретања животиња, провођење обавезних превентивних мјера за заштиту животиња од 
заразних болести и становништва од зооноза; 7. повећање заштите вода као ресурса од непроцјењиве важности и развијање система заштите од 
штетног дејства вода, коришћења и заштите вода и заштите вода од загађивања; 8. обезбиједити сигурност и квалитет техничких система у области 
електроенергетике и термоенергетике, повећање сигурности и легалности експлоатације минералних сировина, прометовање течних нафтних 
горива која одговарају прописаним параметрима квалитета и провођење геолошких истраживања у складу са законом; 9. обезбиједити изградњу, 
управљање, заштиту, одржавање и безбједност саобраћајне инфраструктуре у складу са законом, легалност, квалитет и безбједност превоза 
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путника и техничку исправност превозних средстава; 10. обезбиједити легалност и квалитет просторног и урбанистичког планирања, легалност, 
квалитет и сигурност грађења, као и сигурност и квалитет стратешких и других грађевинских материјала и поштивање еколошких стандарда у циљу 
заштите и очувања животне средине; 11. обезбиједити легалност у раду, поштивање права по основу радног односа и безбједне и здраве услове у 
радној средини; 12. унапређење заштите здравља и социјалне заштите становништва и заштите потрошача у погледу промета непрехрамбених 
потрошачких производа; 13. обезбиједити да се послови у области образовања, културе и спорта у Републици Српској изводе у складу са законом 
дефинисаним стандардима; 14. обезбиједити заштиту живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине планирањем и 
спровођењем превентивних мера заштите од пожара.  
 
Инспекторат ће у 2018. години, као и претходних година, учествовати у активностима израде и праћења спровођења стратешких докумената и 
политика у дијелу своје надлежности, гдје су неки од тих докумената: Прилог Инспектората за Извјештај о БиХ, Акциони планови Републике Српске 
за реализацију препорука Европске комисије са састанка Пододбора за трговину, индустрију, царине и сарадњу са другим земљама кандидатима, 
Пододбора за пољопривреду и рибарство, Пододбора за транспорт, енергију, животну средину и регионални развој, Пододбора за унутрашње 
тржиште и конкуренцију Пододбора за иновације, информационо друштво и социјалну политику, Пододбора за правду, слободу и безбједност и 
слично. 
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Б. Оперативни циљеви и активности 

Секторска област 1. (Инспекторат) 

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

Оперативни циљ 1.1. (Планирати контроле на основу процјене ризика) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

План рада Инспектората Благовремено израђен план контрола у за то предвиђеним роковима 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.1.1. 

Посљедњи радни дан у седмици за 
наредну седмицу израдити и 
објединити оперативне седмичне 
планове, у складу са годишњим 
планом рада. 

IV квартал 
Сви сектори инспекција и 

Одјељење за координацију рада 
инспектората и опште послове 

Не Буџет 

Оперативни циљ 1.2. (Систем заједничких контрола)  

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Синергетско дјеловање путем заједничких 
контрола више инспекција 

Заједничке контроле уврштене у оперативне планове рада 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.2.1. 

По потреби организовати заједничке 
контроле различитих инспекција у 
циљу свеобухватнијег надзора,  мање 
оптерећености субјеката контроле, и 
рационалнијег кориштења 
материјално техничких средстава. 

IV квартал Сви сектори инспекција Не Буџет 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат ријешених новинарских упита 100% 

Проценат ријешених захтјева за приступ 
информацијама од стране физичких и правних 
лица 

100% 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.3.1. 

Обрадити све захтјеве за приступ 
информацијама, упућене од стране 
медија, у законски прописаним 
роковима. 

IV квартал Одјељење за односе с јавношћу Не Буџет 

1.3.2. 

Ријешити све захтјеве за приступ 
информацијама упућене од стране 
физичких и правних лица у складу са 
Законом о слободи приступа 
информацијама Републике Српске. 

IV квартал Одјељење за односе с јавношћу Не Буџет 

1.3.3. 
Донијети Стратегију односа с 
јавношћу у Инспекторату. 

IV квартал Одјељење за односе с јавношћу Не Буџет 

Оперативни циљ 1.4. (Припремне активности за реформу инспекција) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Провођење активности датих у рад 
Инспекторату 

Реализоване све активности дате у рад запосленима у Инспекторату у планској години 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.4.1. 
Учешће у раду радне групе именоване 
Одлуком директора број 24.012/020-
10-1/18 од 14.02.2018. 

Као у Одлуци Радна група Не Буџет 

1.4.2. 

Учешће у раду радне групе именоване 
Рјешењем Владе РС („Службени 
гласник РС“, број 23/18). 
 

По договору Радна група Да Буџет 

1.4.3. 
Укључење активности око реформе 
инспекција у планове рада и план 
буџета. 

Према роковима 
прописаним у 
инструкцијама 

Одјељење за планирање, 
извјештавање и институционалну 

сарадњу и Одјељење за финансије 
и јавне набавке 

Да Непознато 

1.4.4. 
Радни материјал Стратегије развоја 
инспекцијског система РС. 

Децембар 2018. 
Помоћник директора и сви 

начелници одјељења у оквиру 
Сектора 

Да Буџет 
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Оперативни циљ 1.5. (Набавка новог ИМС-а) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат  

Пројектни задатак по мјери корисника Реализована анализа додатних захтјева и адекватности елемената постојећег пројектног задатка 

Нови ИМС Набављен нови ИМС 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.5.1. Провођење поступка јавне набавке 
Према Плану 

јавних набавки 
Одјељење за финансије и јавне 

набавке 
Да 

Програм јавних 
инвестиција РС 

1.5.2. 

Активно учешће у реализацији 
Пројектног задатка и постављање 
додатних захтјева по мјери 
корисника, праћење имплементације 
након провођења поступка јавне 
набавке 

Према 
уговореним 

условима 
Одјељење за информатику Не 

Програм јавних 
инвестиција РС 

Оперативни циљ 1.6. (Увођење и развој финансијског управљања и контроле) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Спровођење активности на успостављању и 
спровођењу финансијског управљања и 
контрола. 

Реализовано свих осам активности (самопроцјена пет елемената COSO модела, попис пословних 
активности, одређивање визије и мисије,опис пословних активности, састављање књиге пословних 

процеса, процјена ризика, процјена адекватности контрола и доношење плана за отклањање 
недостатака) 

Софтверска подршка при увођењу и развоју 
система финансијског управљања и контрола 

Набављен софтвер за увођење и развој финансијског управљања и контроле или засебан модул новог 
ИМС-а Инспектората 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.6.1 

Реализација планских активности 
утврђених Планом рада број 
24.010/490-1-2/18 од 19.02.2018. 

Према роковима 
из Плана 

Координатор активности на 
успостављању и развоју система 

финансијског управљања и 
контроле 

Не Буџет 

1.6.2 
Дорада пројектног задатка 
укључењем модула за финансијско 
управљање и контролу 

Јун 2018. 
 

Одјељење за информатику у 
сарадњи са координатором 

Не Буџет 

Оперативни циљ 1.7. (Досљедна примјена новог Правилника о рачуноводству, рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике) 
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Свеобухватна контрола у досадашњој примјени 
модела ревалоризације 

Реализована сва потребна књижења  за потпуну примјену МРС-ЈС-17- Некретнине, постројења и опрема 
(параграф 44-58.) 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.7.1 

Предузимање свеобухватних радњи 
на примјени ревалоризационог 
модела одмјеравања након почетног 
признавања сталних средстава у 
складу са МРС-ЈС-17- Некретнине, 
постројења и опрема (параграф 44-
58.) 

Континуирано Одјељење за рачуноводство Не Буџет 

1.7.2 

Припрема и примјена члана 41. 
Правилника о рачуноводству, 
рачуноводственим политикама и 
рачуноводственим процјенама за 
буџетске кориснике. 
 

Децембар 2018. Одјељење за рачуноводство Не Буџет 

Оперативни циљ 1.8. (Досљедна примјена нове методологије планирања и извјештавања у складу са Одлуком о поступку планирања, праћења и 
извјештавања о реализацији усвојених стратегија и планова Владе Републике Српске и републичких органа управе) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Интерна упутства о провођењу поступка 
планирања и извјештавања 

Урађена интерна упутства о провођењу поступка планирања и извјештавања 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.8.1. 
Доношење интерних упутстава о 
провођењу поступка планирања и 
извјештавања. 

Септембар 2018. 
Одјељење за планирање, 

извјештавање и институционалну 
сарадњу 

Не Буџет 

1.8.2. 
Синхронизација активности око 
доношења плана рада са планирањем 
буџета. 

Према роковима 
прописаним у 
инструкцијама 

Одјељење за планирање, 
извјештавање и институционалну 

сарадњу и Одјељење за финансије 
и јавне набавке 

Не Буџет 

Оперативни циљ 1.9. (Стварање претпоставки за примјену Информационог система за интероперабилност) 
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Протоколи о сарадњи Потписани протоколи о сарадњи са свим укљученим институцијама 

Обука  запослених Обучени сви запослени који ће користити платформу за размјену података 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.9.1. 
Потписивање протокола о сарадњи са 
институцијама које су укључене у 
пројекат. 

Септембар 2018. 

Одјељење за заступање 
Инспектората и едукацију 
инспектора, Одјељење за 

информатику 

Не ICIS пројекат 

1.9.2. 
Обука запослених који ће користити 
платформу за размјену података. 
 

Децембар 2018. Одјељење за информатику Не Буџет 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Обука инспектора Одржана обука за све млађе инспекторе  

Правила и процедуре у провођењу учесталих 
активности 

Урађена правила и процедуре 

Евиденција о заступању инспектора у 
прекршајним поступцима 

Устројена и ажурна евиденција 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.10.1. 
Едукација млађих инспектора у 
општим областима инспекцијског 
надзора. 

Континуирано 
Одјељење за заступање 

Инспектората и едукација 
инспектора 

Не Буџет 

1.10.2. 
Доношење правила и процедура у 
провођењу учесталих активности. 

Децембар 2018. 
Одјељење за заступање 

Инспектората и едукација 
инспектора 

Не Буџет 

1.10.3. 

Формирање јединствене евиденције о 
заступању инспектора у прекршајним  
поступцима и обавјештавање главног 
инспектора и поступајућег инспектора 
о уоченим недостацима. 

Јун 2018. 
Одјељење за заступање 

Инспектората и едукација 
инспектора 

Не Буџет 

Оперативни циљ 1.11. (Анализа потреба за измјеном  интерних прописа  у Инспекторату и доношењем нових) 
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број интерних прописа за доношење нових или 
мијењање постојећих 

Реализовано у цијелости према анализи потреба 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

1.11.1. 
Измјене упутства о канцеларијском и 
архивском пословању у Инспекторату 
(након увођења новог ИМС-а). 

Децембар 2018. Одјељење за правне послове Не Буџет 

1.11.2. 
Доношење смјерница за оцјењивање 
државних службеника и 
намјештеника. 

Децембар 2018. Одјељење за правне послове Не Буџет 

1.11.3. 
Измјена осталих интерних прописа у 
инспекторату (у складу са резултатима 
анализе). 

По потреби Одјељење за правне послове Не Буџет 

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

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат контролисаних пошиљки готових 
производа и сировина за прехрамбену 
индустрију 

Преглед 100% пошиљки приликом увоза и узорковање у складу са процјеном ризика 

Проценат контролисаних пошиљки сточне 
хране 

Преглед 100% пошиљки приликом увоза и узорковање у складу са процјеном ризика 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

2.1.1. 

Преглед свих пошиљки приликом 
увоза, што подразумијева провјеру 
документације која прати пошиљку 
кoја укључује и увјерење о 
здравственој исправности и 
цертификат који издаје надлежни 
орган земље извознице, а којим се 
потврђује да је пошиљка исправна, 

IV квартал Сектор инспекције за храну Не Буџет 
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као и органолептички преглед. 

2.1.2. 
Узорковање за лабораторијске 
анализе, на принципу процјене 
ризика. 

IV квартал Сектор инспекције за храну Не Средства увозника 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у области 
производње и промета хране 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

2.2.1. 

У унутрашњем инспекцијском 
надзору извршиће се 1.473 контроле у 
објектима у којима се врши 
производња, промет и услуживање 
хране контролисаће се хигијенски 
услови објекта и околине, опрема, 
исправност расхладних уређаја, начин 
чувања хране, хигијенски поступци 
запослених, докази о здравственом 
стању и додатној едукацији лица која 
раде са храном, декларације и 
сензорна својства хране, испитивање 
хране путем овлашћених 
лабораторија, вођење евиденције о 
анализама и друго. 

IV квартал Сектор инспекције за храну Не Буџет 

2.2.2. 
Узети 50 узорака хране на провјеру 
здравствене исправности у 
унутрашњем промету. 

IV квартал Сектор инспекције за храну Не 
Буџет, ако узети 

узорци буду уредни 

2.2.3. 
Узети 10 узорака воде из централних 
водовода на провјеру здравствене 
исправности. 

IV квартал Сектор инспекције за храну Не 
Буџет, ако узети 

узорци буду уредни 
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2.2.4. 
Узети 10 узорака воде из локалних 
водовода на провјеру здравствене 
исправности. 

IV квартал Сектор инспекције за храну Не 
Буџет, ако узети 

узорци буду уредни 

Стратешки циљ 3: (Смањење нелегалног промета робе и услуга, повећање квалитета и безбједности производа и услуга на тржишту и заштите права 
потрошача) 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број контрола квалитета моторних горива 
према прописаном Програму утврђивања 
усклађености квалитета течних нафтних горива 

Број узорака у складу са Програмом утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

3.1.1. 

У спољнотрговинском промету на 
захтјев увозника биће извршен 
преглед свих пошиљки течних 
нафтних горива, а узорковање ће се 
вршити према Програму утврђивања 
усклађености квалитета течних 
нафтних горива који доноси 
Министарство индустрије, енергетике 
и  рударства Републике Српске, којим 
се дефинише којем субјекту/увознику 
из Републике Српске и колико ће бити 
узето узорака деривата по врстама, за 
анализе у лабораторијама, а на 
основу података о увозу из претходне 
године. 

IV квартал Сектор тржишне инспекције Не Средства добављача 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја контрола 100% 
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планираних Годишњим планом у области 
промета робе и услуга у угоститељству и 
туризму 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у области 
пружања услуга 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у области 
заштите интелектуалне својине 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

3.2.1 

У области трговине извршиће се 3.470 
контрола, гдје ће се радити провјера 
одобрења за рад, усклађивања 
дјелатности са Уредбом о 
класификацији дјелатности, 
минимално-техничких услова, 
поријекла робе, пословних књига и 
евиденција, цијена, декларисаности 
робе, издавања рачуна, мјерних 
јединица и мјерила, распродаја итд. 

IV квартал Сектор тржишне инспекције Не Буџет 

3.2.2 

У области угоститељства и туризма 
извршиће се 1.750 контрола, гдје ће 
се радити провјера одобрења за рад, 
минимално-техничких услова, 
контроле одобрења за рад и контроле 
Лиценци код организатора 
туристичких путовања, поријекла робе 
намијењене пружању услуга, 
пословних књига и евиденција, цијена 
и цјеновника, издавања рачуна 
корисницима услуга – гостима, 
мјерних јединица и мјерила у 

IV квартал Сектор тржишне инспекције Не Буџет 
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објектима у којима се припрема храна 
и друго. 

3.2.3. 

У области пружања услуга извршиће 
се 310 контрола, како би се 
спријечило нелегално обављање 
дјелатности и осигурало издавање 
рачуна корисницима услуга. 

IV квартал Сектор тржишне инспекције Не Буџет 

3.2.4. 

У области заштите интелектуалне 
својине извршиће се 110 контрола, 
гдје ће инспектори првенствено 
дјеловати превентивно у циљу 
заштите интелектуалног власништва, а 
по потреби ће се предузимати и 
репресивне мјере.   

IV квартал Сектор тржишне инспекције Не Буџет 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја редовних контрола 
планираних Годишњим планом, а којима се 
штите колективна права потрошача 

100% 

Проценат ријешених рекламација потрошача 100% 

Проценат извршења броја контрола  
планираних Годишњим планом и различитим 
пројектима проактивног надзора у погледу 
безбједности производа и усаглашености 
непрехрамбених потрошачких производа у 
унутрашњем промету са дефинисаним 
захтјевима 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

3.3.1. 

У редовним контролама вршити 
надзор над примјеном прописа и 
контролисати да ли се привредни 
субјекти придржавају прописаних 

IV квартал Сектор тржишне инспекције Не Буџет 
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одредби. Инспектори ће у овим 
контролама дјеловати превентивно и 
предузимати мјере у циљу отклањања 
недостатака, те на тај начин 
спрјечавати да дође до повреде права 
потрошача. 

3.3.2 

Извршити надзор по свакој 
конкретној рекламацији потрошача, 
којом је тражена заштита 
индивидуалних потрошачких права и 
предузети мјере у циљу заштите 
права потрошача. 

IV квартал Сектор тржишне инспекције Не Буџет 

3.3.3. 

Узорковање производа са тржишта у 
смислу контроле примјене Закона о 
општој безбједности производа и 
прописа који посебно прописују 
услове безбједности за појединачне 
врсте производа (3 узорка дјечијих 
ходалица,  3 узорка дјечијих 
оградица, 4 узорка тротинета за дјецу, 
6 узорака столица за вањску употребу, 
4 узорка ролера, 3 узорка играчки са 
ласерским лампама, 4 узорка 
ласерских показивача, 4 узорка 
усисивача за прашину, 4 узорка кухала 
за воду, 4 узорка продужних каблова, 
4 узорка електричних фенова, 3 
узорка апарата за кафу, 4 узорка 
вентилатора, 3 узорка ручних 
електричних пила, 3 узорка ручних 
електричних убодних пила, 3 узорка 
електричних косилица за траву,  4 
узорка кацига за бициклисте и 

IV квартал Сектор тржишне инспекције Не 
Средства Агенције за 

надзор над тржиштем 
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кориснике скејтборда и котураљки, 4 
узорка плутајућих помагала, 4 узорка 
сигурносне обуће). 

Стратешки циљ 4: (Повећање нивоа заштите пољопривредног земљишта, повећање легалности производње, употребе и промета пољопривредних 
производа и репроматеријала и сузбијање ГМО усјева) 

Оперативни циљ 4.1. (Надзором у спољнотрговинском промету обезбиједити увоз, извоз и провоз биља, биљних производа и регулисаних објеката, 
ђубрива и оплемењивача земљишта и средстава за заштиту биља, односно фитофармацеутских средстава који испуњавају прописане норме квалитета) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат прегледа пошиљки по питању 
квалитета и исправност пољопривредног 
репроматеријала по захтјевима приликом 
увоза, извоза и провоза 

Извршено 100% прегледа по свим захтјевима и узорковање у складу са процјеном ризика 

Проценат реализованих Програма надзора које 
доносе друге институције на нивоу Републике 
Српске и Босне и Херцеговине 

100% извршене све програмом планиране мјере 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

4.1.1 

Преглед свих пошиљки приликом 
увоза, што подразумијева провјеру 
документације која прати пошиљку 
кoја укључује и увјерење о 
здравственој исправности и 
цертификат који издаје надлежни 
орган земље извознице, а којим се 
потврђује да је пошиљка исправна.  

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 

4.1.2 

Узорковање за лабораторијске 
анализе, на принципу процјене 
ризика. 
 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Средства увозника 

4.1.3. 
Извршити све програмом планиране 
мјере 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Средства Агенције 

Оперативни циљ 4.2. (Контролом производње и промета пољопривредног репроматеријала осигурати да се на тржишту прометује квалитетно сјеме и 
садни материјал, ђубриво и средства за заштиту здравља биља, које користе пољопривредни произвођачи у Републици Српској) 
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола  
планираних Годишњим планом  у области 
производње и промета садног материјала 

100% 

Проценат извршења броја контрола  
планираних Годишњим планом  у области 
стављања у промет сјемена пољопривредног 
биља 

100% 

Проценат реализованих Програма посебног 
надзора у унутрашњости које доносе друге 
институције на нивоу Републике Српске и Босне 
и Херцеговине 

100% извршене све Програмом планиране мјере 

Проценат извршења броја контрола  
планираних Годишњим планом  у области 
производње, промета и употребе ђубрива 

100% 

Проценат извршења броја контрола  
планираних Годишњим планом  у области 
производње и промета средстава за заштиту 
биља 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

4.2.1. 

У области производња и промет 
сјемена и садног материјала 
извршиће се 331 контрола, гдје ће се 
радити провјера у производњи, 
регистрованим расадницима и 
малопродаји ради утврђивања 
квалитета и присуства карантински 
штетних организама. 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 

4.2.2. 

Извршите све мјере планиране 
Програмом посебног надзора у 
унутрашњости које доносе друге 
институције на нивоу Републике 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не 

Буџет и 
средства институција 

које су доносиоци 
Програма надзора 
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Српске и Босне и Херцеговине. 

4.2.3. 

У области производња, промета и 
употребе ђубрива извршиће се 145 
контрола, гдје ће се радити провјера 
испуњености услова за промет 
минералних ђубрива, контрола уписа 
у регистар увозника и дистрибутера 
минералног ђубрива, достављања 
извјештаја Министарству о увезеним 
и продатим количинама ђубрива, 
паковања и декларисања ђубрива и 
друго. 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 

4.2.4. 

У области производње и промета 
средстава за заштиту биља извршиће 
се 160 контрола, гдје ће се 
провјеравати испуњености услова за 
производњу и промет средстава за 
заштиту здравља биља, паковање и 
декларисање средстава за заштиту 
здравља биља, упис у регистар 
увозника и дистрибутера и друго. 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 

Оперативни циљ 4.3. (Обезбјеђивање намјенског кориштења средстава подстицаја) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Обављањем контрола планираних Годишњим 
планом у области кориштења средстава 
подстицаја довести до смањења износа 
поврата средстава подстицаја 

Смањен износ поврата средстава подстицаја у односу на претходну годину 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

4.3.1. 

У области кориштења средстава 
подстицаја које додјељује 
Министарство пољопривреде, 
шумарства и водопривреде извршиће 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 
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се 91 контрола. 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола  
планираних Годишњим планом  у области 
заштите здравља биља 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у области 
сузбијања амброзије 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у области 
кориштења и промјене намјене 
пољопривредног земљишта 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

4.4.1. 
У области заштите здравља биља 
извршити 127 контрола.  

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 

4.4.2. 

Извршити инспекцијске контроле за 
сузбијање и уништавање коровске 
биљке амброзије, у складу са 
годишњим планом контрола и по 
запримљеним дојавама. 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у области 
производње и промета дувана, вина и ракије 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

4.5.1. 
У области производње и промета 
дувана, вина и ракије извршиће се 
311 контрола, гдје ће се радити 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 
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провјера испуњености минималних 
техничко-технолошких услова у 
погледу стручног кадра, објеката, 
просторија, опреме и уређаја за 
производњу вина, провјера услова 
које морају испуњавати сировине за 
производњу вина и других 
алкохолних пића, провјера промета 
вина и алкохолних пића у ринфузном 
стању, провјере  паковања и 
означавања вина и других алкохолних 
пића,  провјере производње и 
промета дувана код регистрованих 
произвођача и друго. 

Оперативни циљ 4.6. (Спречавање узгоја генетски модификованих усјева) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола  усјева на 
присуство генетичких модификација  
планираних Годишњим планом   

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

4.6.1 

У области генетички модификовани 
организми извршиће се 36 контрола. 
присуства генетички модификованих 
усјева. За потребе идентификације 
усјева и субјеката контроле користиће 
се подаци из Регистра 
пољопривредних газдинстава у 
Републици Српској, као и подаци 
добијени од службеника Агенције за 
пружање стручних услуга у 
пољопривреди. 
 

IV квартал 
Сектор пољопривредне 

инспекције 
Не Буџет 
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Стратешки циљ 5: (Обезбиједити да корисници шума и шумског земљишта у власништву Републике Српске, као и власници приватних шума, те корисници 
ловних ресурса исте користе у складу са прописима и планским документима, као и да се обезбиједи легалност рада постројења за примарну прераду 
дрвета и извођача радова и пројектовања у шумарству и ловству, као и производњи, доради и промету репродуктивног материјала, шумског дрвећа и 
грмља) 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у области 
услова за обављање дјелатности субјеката који 
изводе радове у шумарству 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у области 
коришћења шума 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
узгајање шума 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
заштите шума 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
примарне прераде дрвета 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом  у осталим 
областима које се не могу разврстати по 
претходним областима или у којима провјере 
потичу из више области    

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

5.1.1. 
Извршиће се 109 контрола у области 
услова за обављање дјелатности 
субјеката који изводе радове у 

IV квартал Сектор шумарске инспекције Не Буџет 
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шумарству.  

5.1.2. 
У области коришћења шума извршиће 
се 476 контрола. 

IV квартал Сектор шумарске инспекције Не Буџет 

5.1.3. 
У области узгајање шума извршиће се 
82 контроле. 

IV квартал Сектор шумарске инспекције Не Буџет 

5.1.4. 
У области заштите шума извршиће се 
169 контрола. 

IV квартал Сектор шумарске инспекције Не Буџет 

5.1.5. 
У области примарне прераде дрвета 
извршиће се 327 контрола. 

IV квартал Сектор шумарске инспекције Не Буџет 

5.1.6. 

Извршиће се 218 контрола у осталим 
областима које се не могу разврстати 
по претходним областима или у 
којима провјере потичу из више 
области. 

IV квартал Сектор шумарске инспекције Не Буџет 

Оперативни циљ 5.2. (Обезбиједити управљање ловним ресурсима, газдовање ловиштем, лов и коришћење дивљачи у складу са законом ради одрживог 
коришћења и побољшања ловног фонда и ловних ресурса) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола извршења 
лова и коришћења дивљачи планираних 
Годишњим планом   

100% 

Проценат извршења броја контрола  
организације и рада ловочуварске службе 
планираних Годишњим планом   

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

5.2.1. 
У области ловство ће се извршити 272 
контроле. 
 

IV квартал Сектор шумарске инспекције Не Буџет 

Стратешки циљ 6: (Обезбиједити провођење мјера у области безбједности хране животињског поријекла, хране за животиње и ветеринарско медицинских 
производа, те обављање ветеринарске дјелатности у складу са законом, адекватне услове држања, добробити, промета и кретања животиња, провођење 
обавезних превентивних мјера за заштиту животиња од заразних болести и становништва од зооноза) 

Оперативни циљ 6.1. (Обезбиједити производњу и промет сировина и хране животињског поријекла, као и хране за животиње која испуњава прописане 
норме квалитета и здравствене исправности) 
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
производња и промет хране за животиње 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
производња и промет сировина и хране 
животињског поријекла 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

6.1.1. 

У области производња и промет хране 
за животиње извршиће се 69 
контрола, гдје ће се вршити провјера 
здравствене исправности у свим 
фазама производње, складиштења и 
трговине хране за животиње, 
декларисања хране за животиње и 
друго.  

IV квартал Сектор ветеринарске инспекције Не Буџет 

6.1.2. 

У области производња и промет 
сировина и хране животињског 
поријекла извршиће се 599 контрола, 
гдје ће се радити провјере 
производње и промета производа 
животињског поријекла, откупа и 
прераде млијека, означавања и 
декларисања хране животињског 
поријекла, складиштења хране 
животињског поријекла, присуства 
резидуа у живим животињама и 
производима животињског поријекла 
и друго. 

IV квартал Сектор ветеринарске инспекције Не Буџет 

Оперативни циљ 6.2. (Обезбиједити адекватну здравствену заштиту, држање и узгој  животиња у циљу спречавања настанка и ширења заразних болести 
животиња, са посебним акцентом на зоонозе) 
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области заразне болести и зоонозе 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области ветеринарске дјелатности 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области производње и промета 
ветеринарских лијекова 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области  узгој, 
заштита и добробит животиња 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

6.2.1. 
У области заразних болести животиња 
и зооноза извршиће се 249 контрола.  

IV квартал Сектор ветеринарске инспекције Не Буџет 

6.2.2. 

У области ветеринарске дјелатности 
извршиће се 191 контрола, гдје ће се 
радити провјера ветеринарских 
организација сходно плану и 
приоритетима. 

IV квартал Сектор ветеринарске инспекције Не Буџет 

6.2.3. 

У области производње и промета 
ветеринарских лијекова извршиће се 
60 контрола, гдје ће се радити 
провјера у веледрогеријама и 
ветеринарским апотекама, као и на  
фармама, гдје ће акценат бити на 
употреби лијекова, као и контроли 
прописаних каренци. 

IV квартал Сектор ветеринарске инспекције Не Буџет 

6.2.4. 
У области узгоја, заштите и добробити 
животиња извршиће се 53 контроле, 

IV квартал Сектор ветеринарске инспекције Не Буџет 
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гдје ће се радити провјера начина 
држања и поступања са животињама. 

Стратешки циљ 7: (Повећање заштите вода као ресурса од непроцјењиве важности и развијање система заштите од штетног дејства вода, коришћења и 
заштите вода и заштите вода од загађивања) 

Оперативни циљ 7.1. (Обезбиједити одрживо, рационално и економично коришћење и управљање водним ресурсима у складу са законом, као и заштиту 
вода од штетних промјена њених својстава) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
заштите вода 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
заштите од вода 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
уређење водотока 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
кориштења вода 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у осталим 
областима које се не могу разврстати по 
претходним областима или у којима провјере 
потичу из више области  

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

7.1.1. 

У области заштите вода извршиће се 
419 контрола, гдје ће се радити 
провјера: уређаја за третман 
индустријске отпадне воде, клаоница 
и објеката за прераду меса, мљекара, 
асфалтних база и бетонара, субјеката 
који обављају рециклажу, рафинерија, 

IV квартал Сектор водне инспекције Не Буџет 
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бензинских пумпних станица, нафтних 
терминала, пилана, базена за 
флотацију, површинских копова 
минералних сировина, фарми, 
депонија отпада, овлаштених 
водопривредних лабораторија и 
друго.  

7.1.2. 

У области заштите од вода извршиће 
се 84 контроле, гдје ће се вршити 
надзор над функционалношћу и 
одржавањем одбрамбених насипа, 
пумпних станица, ободних канала, 
канала за одводњу унутрашњих вода, 
тунела за одводњу и брана са 
акумулацијама.  

IV квартал Сектор водне инспекције Не Буџет 

7.1.3. 

У области уређење водотока 
извршиће се 151 контрола, гдје ће се 
радити провјера субјеката који имају 
потписане уговоре за уређење 
водотока. 

IV квартал Сектор водне инспекције Не Буџет 

7.1.4. 

У области кориштења вода извршиће 
се 168 контрола, гдје ће се радити 
провјера комуналних и других 
организација које се баве испоруком 
воде потрошачима (регионални, 
градски, општински и сеоски 
водоводни системи), као и субјеката 
који врше експлоатацију воде као 
минералне сировине.  

IV квартал Сектор водне инспекције Не Буџет 

7.1.5. 

У осталим областима које се не могу 
разврстати по претходним областима 
или у којима провјере потичу из више 
области извршиће се 16 контрола.  

IV квартал Сектор водне инспекције Не Буџет 
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Стратешки циљ 8: (Обезбиједити сигурност и квалитет техничких система у области електроенергетике и термоенергетике, повећање сигурности и 
легалности експлоатације минералних сировина, прометовање течних нафтних горива која одговарају прописаним параметрима квалитета и провођење 
геолошких истраживања у складу са законом) 

Оперативни циљ 8.1. (Осигурати техничку исправност и високу поузданост рада електроенергетске опреме у производњи, преносу и дистрибуцији 
електричне енергије, уредно снабдијевања привредних субјеката и грађана електричном енергијом, безбједност по животе и здравље људи и њихову 
имовину, повећање технолошке дисциплине у примјени прописа о мјерама заштите на електроенергетским објектима) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
производње електричне енергије планираних 
Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја контрола преноса 
електричне енергије планираних Годишњим 
планом 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
дистрибуције електричне енергије планираних 
Годишњим планом 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

8.1.1. 
У области електроенергетике 
извршиће се 6 контрола произвођача 
електричне енергије.  

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

8.1.2. 
У области електроенергетике 
извршиће се 21 контрола малих 
хидроелектрана. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

8.1.3. 
У области електроенергетике 
извршиће се 45 контрола преноса 
електричне енергије. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

8.1.4. 
У области електроенергетике 
извршиће се 307 контрола 
дистрибутера електричне енергије. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

8.1.5. 
У области електроенергетике 
извршиће се 61 контрола купаца 
електричне енергије. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 
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Оперативни циљ 8.2. (Обезбиједити легалност у раду,висок квалитет произведене опреме под притиском,висок степен техничке исправности посуда под 
притиском у циљу обезбјеђења поузданог рада опреме у технолошким процесима,елиминисање хаваријских стања и обезбјеђење високе сигурности по 
животе и здравље људи и њихову имовину,примјену закона и подзаконских прописа) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја прегледа и 
испитивања котловских постројења планираних 
Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја прегледа и 
испитивања стабилних посуда под притиском  
планираних Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја прегледа и 
испитивања покретних посуда под притиском  
планираних Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
испуњености услова за обављање послова у 
области термоенергетике планираних 
Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја контрола у осталим 
термоенергетским објектима планираних 
Годишњим планом 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

8.2.1. 

У области термоенергетике извршиће 
се 15 контрола испуњености услова за 
обављање послова у области 
термоенергетике. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

8.2.2. 

У области термоенергетике извршиће 
се 25 контролa код произвођача 
опреме под притиском (производња 
стабилних посуда под притиском, 
производња боца за пропан-бутан гас, 
аутогасних резервоара и 
компресорских посуда). 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 
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8.2.3. 

У области термоенергетике извршиће 
се 404 контроле у експлоатацији 
опреме под притиском (котлова у 
комуналној и индустријској 
енергетици, стабилних и покретних 
посуда под притиском), укључујући 
редовност и квалитет периодичних 
прегледа и испитивања. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

8.2.4. 

У области термоенергетике извршиће 
се 46 контрола на продајним мјестима 
и пунионицама пропан-бутан гаса у 
покретне боце. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

8.2.5. 

У области термоенергетике извршиће 
се 14 контрола субјеката који врше 
одређене послове у области 
термоенергетике. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

Оперативни циљ 8.3. (Обезбиједити легалност у раду,квалитет при извођењу радова на експлоатацији минералних сировина и постизање максималног 
искоришћења лежишта,повећање технолошке дисциплине у провођењу прописа о техничким нормативима и мјерама заштите на раду како би се 
обезбједио висок ниво сигурности и заштита здравља радника на раду,заштита рудника од утицаја подземних и површинских вода,заштита животне 
средине од утицаја рударских радова, рекултивација деградираног земљишта изазваног извођењем рударских радова у циљу враћања првобитној 
намјени за коришћење) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола у области 
рударства (без електроенергетике у рударству) 
планираних Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја контрола у области 
електроенергетике у рударству планираних 
Годишњим планом 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

8.3.1. 
У области рударства (без 
електроенергетике у рударству) 
извршиће се 207 контрола. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 
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8.3.2. 
У области електро енергетике у 
рударству извршиће се 97 контрола. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

Оперативни циљ 8.4. (Обезбиједити легалност у раду,квалитет при извођењу радова на испитивању тла и истраживању минералних сировина, јасно 
дефинисање услова залијегања лежишта, правилну процјену резерви и квалитета минералних сировина, заштиту животне средине од утицаја рударско-
геолошких  радова, рекултивацију деградираног земљишта изазваног извођењем рударско истражних радова и друго) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
геологије 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

8.4.1. 
У области геологије извршиће се 138 
контрола. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не Буџет 

Оперативни циљ 8.5. (Елиминисање неквалитетних горива из промета, спречавање злоупотребе коришћења лож уља за погон мотора са унутрашњим 
сагоријевањем, заштита животне средине) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Број контрола квалитета моторних горива 
према прописаном Програму утврђивања 
усклађености квалитета течних нафтних горива 

Број узорака у складу са Програмом утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

8.5.1. 

У области нафте и гаса извршиће се 
861 контрола. Узорковање се врши 
према Програму утврђивања 
усклађености квалитета течних 
нафтних горива који доноси 
Министарство индустрије, енергетике 
и  рударства Републике Српске, којим 
се дефинише  обим  контроле 
квалитета течних нафтних горива. 

IV квартал Сектор техничке инспекције Не 

Средства добављача у 
случају да се 
узорковање изврши у 
складу са Програмом. 
Уколико се изврши 
узорковање ван 
обима прописаног 
Програмом (ванредна 
контрола) трошкови 
анализе падају на 
терет буџета уколико 
је контрола уредна, а 
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на терет добављача 
уколико је неуредна. 

Стратешки циљ 9: (Обезбиједити изградњу, управљање, заштиту, одржавање и безбједност саобраћајне инфраструктуре у складу са законом, легалност, 
квалитет и безбједност превоза путника и техничку исправност превозних средстава) 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области друмског превоза 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области техничких прегледа 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

9.1.1. 

У области друмског превоза извршиће 
се 760 контрола, гдје ће се радити 
провјера испуњавања прописаних 
услова за обављање одређене врсте 
превоза, за рад аутобуских станица, 
уредног одржавања реда вожње, 
извршавања задатака и послова 
станичног особља и посаде возила, 
аутобуских станица и терминала 
градског и приградског саобраћаја. 

IV квартал Сектор саобраћајне инспекције Не Средства добављача 

9.1.2. 

У области техничких прегледа 
извршиће се 418 контрола, гдје ће се 
провјеравати регистрација станице 
техничког прегледа, упис у 
регистар/одобрење Министарства, 
вршење техничког/лиценцног 
прегледа, евиденције и друго. 

IV квартал Сектор саобраћајне инспекције Не Средства добављача 

Оперативни циљ 9.2. (Обезбиједити изградњу и реконструкцију, одржавања и заштиту јавних путева у складу са законом) 
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области јавних путева 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

9.2.1. 

У области јавних путева извршиће се 
342 инспекцијске контроле, а 
провјераваће се стање јавних путева, 
примјена техничких и других прописа 
у погледу изградње, реконструкције, 
одржавања и заштите јавних путева.  

IV квартал Сектор саобраћајне инспекције Не Средства добављача 

Оперативни циљ 9.3. (Осигурати безбједност и ефикасност обављања превоза са становишта поштовања прописа, стандарда, техничких норматива и 
норми квалитета пруга и пружних постројења, сигнално-сигурносних уређаја и опреме, контактне мреже и подстаница високог напона возова) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области жељезничког саобраћаја 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

9.3.1. 

У области жељезничког саобраћаја 
извршиће се 152 контроле, а 
провјераваће се безбједност 
одвијања жељезничког саобраћаја, 
примјена саобраћајно– транспортних 
и техничких прописа, техничка 
исправности и опремљеност возних 
средстава, опремљеност возова и 
службених мјеста посебним 
средствима, прибором и опремом, 
примјена прописа из области 
сигнализације и споразумјевање при 
вршењу саобраћаја, технички преглед 

IV квартал Сектор саобраћајне инспекције Не Средства добављача 
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нових, новонабавних и 
реконструисаних возних средстава, 
постројења, објеката и уређаја на 
прузи и друго. 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области водног саобраћаја 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

9.4.1. 

У области водног саобраћаја 
извршиће се 38 контрола, а 
провјераваће се безбједност и 
ефикасност обављања превоза са 
становишта поштовања прописа, 
стандарда, техничких норматива и 
норми квалитета пловног пута и 
објеката значајних за безбједност 
пловидбе, домаћих цивилних пловних 
и плутајућих објекта. 

IV квартал Сектор саобраћајне инспекције Не Средства добављача 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом 
у области поштанског саобраћаја 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

9.5.1. 

У области поштанског саобраћаја 
извршиће се 114 контрола, а 
провјераваће се јавни поштански 
емитери и поштански оператери, 

IV квартал Сектор саобраћајне инспекције Не Средства добављача 
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примјена цјеновника за универзалне 
и резервисане поштанске услуге, 
контрола покривености подручја 
поштанском мрежом и друго. 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у осталим 
областима које се не могу разврстати по 
претходним областима или у којима провјере 
потичу из више области  

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

9.6.1. 

У осталим областима које се не могу 
разврстати по претходним областима 
или у којима провјере потичу из више 
области извршиће се 76 контрола. 

IV квартал Сектор саобраћајне инспекције Не Средства добављача 

Стратешки циљ 10: (Обезбиједити легалност и квалитет просторног и урбанистичког планирања, легалност, квалитет и сигурност грађења, као и сигурност 
и квалитет стратешких и других грађевинских материјала и поштивање еколошких стандарда у циљу заштите и очувања животне средине) 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
испуњености услова за рад 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
коришћења изграђених објеката 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
грађења објеката 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 

100% 
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просторно-планске, урбанистичко-техничке и 
друге документације 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
производње грађевинског материјала 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

10.1.1. 
У области испуњености услова за рад 
извршиће се 357 контрола. 

IV квартал 
Сектор урбанистичко-грађевинске 

и еколошке инспекције 
Не Буџет 

10.1.2. 
У области коришћења изграђених 
објеката извршиће се 35 контрола. 

IV квартал 
Сектор урбанистичко-грађевинске 

и еколошке инспекције 
Не Буџет 

10.1.3. 
У области грађења објеката извршиће 
се 92 контроле. 

IV квартал 
Сектор урбанистичко-грађевинске 

и еколошке инспекције 
Не Буџет 

10.1.4. 

У области просторно- планске, 
урбанистичко- техничке и друге 
документације извршиће се 57 
контрола. 

IV квартал 
Сектор урбанистичко-грађевинске 

и еколошке инспекције 
Не Буџет 

10.1.5. 
У области производње грађевинског 
материјала извршиће се 115 
контрола. 

IV квартал 
Сектор урбанистичко-грађевинске 

и еколошке инспекције 
Не Буџет 

Оперативни циљ 10.2. (Обезбиједити да сви субјекти који су обавезни, посједују еколошку дозволу и придржавају се мјера наложених еколошком 
дозволом, да предузећа која се баве заштитом животне средине и управљањем отпадом испуњавају законом прописане услове за рад) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
заштите животне средине 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

10.2.1. 

У области заштите животне средине 
извршиће се 474 контроле, гдје ће се 
провјеравати посједовање и 
испуњеност услова из еколошке 
дозволе, посједовање и испуњеност 

IV квартал 
Сектор урбанистичко-грађевинске 

и еколошке инспекције 
Не Буџет 
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услова из дозволе за управљање 
отпадом, испуњеност услова за 
прекогранично кретање отпада и 
друго. 

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

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
радних односа  

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
заштите на раду 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
интегрисаних инспекцијских прегледа 

100% 

Смањење броја радника који раде без 
закљученог уговора о раду 

8% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

11.1.1. 

У области радних односа извршиће се 
3.485 инспекцијских прегледа, гдје ће 
се провјеравати закључивање и 
примјена уговора о раду, обрачун и 
исплате плата и накнаде плата, 
утврђивање права на отпремнину, 
права на годишњи одмор, радног 
времена и друго.   

IV квартал Сектор инспекције рада Не Буџет 

11.1.2. 

У области безбједности и заштите на 
раду извршиће се 1.426 инспекцијских 
прегледа, гдје ће се провјеравати 
организација и спровођење мјера 
заштите на раду, примјена 

IV квартал Сектор инспекције рада Не Буџет 
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превентивних мјера, оспособљеност 
радника за безбједан рад, 
придржавање и спровођење 
техничких норми заштите на раду и 
друго. 

11.1.3. 

У области интегрисаних инспекцијских 
прегледа у којима провјере потичу из 
више области извршиће се 1.037 
контрола.  

IV квартал Сектор инспекције рада Не Буџет 

Стратешки циљ 12: (Унапређење заштите здравља и социјалне заштите становништва и заштите потрошача у погледу промета непрехрамбених 
потрошачких производа) 

Оперативни циљ 12.1. (Спречавање увоза небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршених контрола квалитета  и 
исправности предмета опште употребе 
приликом увоза по захтјевима увозника 

Преглед 100% пошиљки приликом увоза и узорковање у складу са процјеном ризика 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

12.1.1. 

Спречавање увоза неисправних 
пошиљки предмета опште употребе, 
прегледом и лабораторијским 
испитивањем узорака. 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 

12.1.2. 

Узорковање одређених група 
предмета опште употребе и циљано 
испитивање параметара који носе 
велики ризик по здравље потрошача, 
уз настојање да се проценат 
узоркованих роба усагласи са  
Федералном управом за инспекцијске 
послове, како би се на исти начин 
поступало на свим царинским 
испоставама и према свим 
увозницима. 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 
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12.1.3. 
Спречавање увоза забрањених, 
нерегистрованих и необиљежених 
хемикалија и биоцида. 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 

12.1.4. 

Обавјештавање надлежне инспекције 
у ФБиХ и Дистрикту Брчко у 
случајевима када је неисправна 
пошиљка ускладиштена на њиховом 
подручју. 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола квалитета 
и исправности небезбједних и неусаглашених 
непрехрамбених производа у унутрашњем 
промету планираних Годишњим планом 

Извршено 100% задатака дефинисаних Годишњим планом контрола и различитим пројектима 
проактивног надзора 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

12.2.1. 

У области производње и промета 
предмета опште употребе извршиће 
се 227 контрола, гдје ће се радити на 
спречавању производње и промета 
небезбједних предмета опште 
употребе; на стављању ван промета 
односно уништавању предмета опште 
употребе који нису безбједни за 
људско здравље или који нису 
усаглашени са важећим прописима; 
на налагању потребних мјера за 
испуњеност свих прописаних услова у 
погледу простора, опреме и 
запослених радника за производњу 
предмета опште употребе, за 
правилно декларисање и 
обезбјеђење сљедивости предмета 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 
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опште употребе; на налагању 
одговарајућег декларисања и 
вјеродостојног превођења 
декларације страног произвођача 
предмета опште употребе; на 
спречавању промета на мало 
средстава која не смију бити у 
малопродаји због садржаја опасних 
хемикалија; на појачаном надзор над 
редовним испитивањем предмета 
опште употребе у производњи; на 
хитном повлачењу са тржишта 
предмета опште употребе на основу 
лабораторијских налаза или 
званичних обавјештења са RAPEX-a, на 
забрањивању пушења на 
недозвољеним мјестима, у складу са 
надлежностима здравствене 
инспекције; на спречавању свих 
облика рекламирања дувана и 
дуванских производа. 

12.2.2. 

Узорковање предмета опште 
употребе ради лабораторијског 
испитивања у складу са посебним 
планом (10 узорака играчака на 
садржај фталата и 4 узорка бочица за 
храњење беба). 

II квартал Сектор здравствене инспекције Не 
Средства Агенције за 

надзор над тржиштем 
БиХ 

12.2.3. 

У оквиру обиљежавања седмице 
превенције тровања оловом, 
извршиће се испитивање одређеног 
броја узорака предмета опште 
употребе на садржај олова. 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 

Оперативни циљ 12.3. (Обезбјеђење здравствене заштите у складу са важећим прописима) 
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Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области  
производње и промета лијекова и 
медицинских средстава 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
здравствене и противепидемијске заштите 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
хемикалија и биоцида 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
заштите од нејонизујућег зрачења 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
социјалне заштите 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

12.3.1. 

У области  производње и промета 
лијекова и медицинских средстава 
извршиће се 624 инспекцијске 
контроле, гдје ће се радити на 
спречавању промета 
фалсификованих, нерегистрованих, 
неквалитетних, непровјерених, и 
неправилно обиљежених лијекова и 
медицинских средстава; спречавању 
промета недозвољених производа и 
пружање недозвољених услуга у 
апотекама и специјализованим 
продавницама; спречавању промета 
љековитих производа под видом 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 
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додатака исхрани или козметичких 
производа; успостављање сталног 
присуства стручног кадра у апотекама 
и придржавања радног времена 
апотеке; спречавању издавања 
лијекова без одговарајућег љекарског 
рецепта; успостављању и одржавање 
редовног лабораторијског 
испитивања галенских производа; 
успостављању транспорта и чувања 
лијекова у одговарајућем 
температурном режиму; 
обезбјеђивању да лица која 
пружањем додатних услуга у 
апотекама долазе у контакт са крвљу 
обаве вакцинацију против хепатитиса 
Б  и  успостављање одговарајућег 
управљања инфективним отпадом у 
апотекама; обезбјеђивању 
правовременог  извјештавања о 
промету и потрошњи лијекова, 
организационој структури и 
кадровима у апотекама; 
обавјештавању надлежних органа о 
свакој појави продаје лијекова путем 
интернета; обезбјеђивању да се свако 
утврђено нежељено дејство лијека 
пријави Агенцији за лијекове и 
медицинска средства; обезбјеђивању  
редовног обављања санитарних 
прегледа запослених у апотекама; 
обезбјеђивању  да све апотеке 
поднесу захтјев за  сертификацију. 
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12.3.2. 

У области здравствене и 
противепидемијске заштите 
извршиће се 608 контрола, гдје ће се 
радити на спречавању обављања 
дјелатности коју није одобрило 
Министарство здравља и социјалне 
заштите; на налагању формирања 
Тима за интрахоспиталне инфекције у 
болницама и израде Програма мјера 
за интрахоспиталне инфекције у свим 
здравственим установама, осим у 
апотекама; на налагању контроле 
маркера и вакцинације против 
хепатитиса Б, код свих лица која 
подлијежу тој обавези; на налагању 
спровођења ДДД мјера у 
здравственим  установама и њиховој 
ближој околини; на налагању 
пријављивања заразних и незаразних 
болести, које подлијежу обавезном 
пријављивању, посебно из приватних 
здравствених установа; на спречавању 
ангажовања здравствених радника и 
сарадника без сагласности матичне 
установе; на налагању израде акта о 
унутрашњем надзору и праћењу 
побољшања квалитета услуга; на 
налагању формирања Етичког одбора 
у болницама, домовима здравља и 
заводима; на налагању спровођења 
процеса сертификације здравствених 
установа; на налагању  вођења 
медицинске документације и 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 
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евиденција и достављања извјештаја 
у складу са законом; на спречавању 
прописивања лијекова на 
неодговарајућим обрасцима; на 
предузимању прописаних мјера у 
случајевима ускраћивања права 
пацијената; на налагању санитарних 
прегледа радника на мјестима 
високог ризика; на налагању 
обезбјеђивања резерви лијекова, 
дезинфекционих и других средстава; 
на забрањивању рекламирања 
здравствене дјелатности супротно  
Закону и важећем  правилнику; на 
налагању израде плана управљања 
медицинским отпадом и адекватног 
збрињавања отпада у свим 
здравственим установама; на 
забрањивању пушења дуванских 
производа на недозвољеним 
мјестима. 

12.3.3. 

У области хемикалија и биоцида 
извршиће се 189 контрола, гдје ће се 
радити на спречавању производње и 
промета недозвољених 
хемикалија/биоцида; спречавању 
непрописног паковања и 
обиљежавања  хемикалија/биоцида, 
контролом усклађености БТЛ-а и 
етикете; на појачаним контролама 
вођења евиденција и достављања 
извјештаја о хемикалијама; на 
појачаним контролама набавке и 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 
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коришћења  средстава за 
деконтаминацију и личне заштитне 
опреме; на појачаним контролама 
истицања потребних упозорења, 
писаних процедура и упутстава за 
потенцијалне инциденте; на 
контролама обављања редовне 
едукације запослених радника; на 
контролама посједовања важећег 
увјерења за савјетника за хемикалије 
и доказа о спровођењу континуиране 
едукације за савјетнике за 
хемикалије. 

12.3.4. 

У области заштите од нејонизујућег 
зрачења извршиће се 132 контроле, 
гдје ће се радити на спречавању 
пуштања у употребу извора 
нејонизујућег зрачења прије 
прибављања одобрења за употребу; 
на појачаном надзору над 
обављањем првих и периодичних 
прегледа свих извора зрачења, путем 
овлашћених, лиценцираних лица; на 
налагању свођења зрачења у 
дозвољене границе и забрана рада 
извора ако се зрачење не може свести 
у оквире дозвољеног. 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 

12.3.5. 

У области социјалне дјечје и 
породичне заштите извршиће се 113 
контрола, гдје ће се радити на 
налагању прибављања рјешења о 
испуњености прописаних услова за 
обављање дјелатности; на 

IV квартал Сектор здравствене инспекције Не Буџет 
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забрањивању обављања дјелатности 
ако је утврђено да није могуће 
испунити прописане услове; на 
налагању уредног вођења прописаних 
евиденција и достављања извјештаја. 

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

Оперативни циљ 13.1. (Досљедном примјеном закона из области васпитања и образовања обезбиједити стицање квалитетних знања и повећање 
образовног нивоа становништва) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
предшколског васпитања и образовања 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
основног образовања и васпитања 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
средњег образовања и васпитања 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
високог образовања 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
ученичког стандарда 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
студентског стандарда 

100% 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у области 
образовање одраслих  

100% 

Проценат извршења броја контрола  
провјере издавања и стицања диплома 

100% 
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планираних Годишњим планом 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

13.1.1. 

У области предшколског васпитања и 
образовања извршиће се 121 
контрола, гдје ће се провјеравати да 
ли је пријем радника извршен у 
складу са Законом о предшколском 
васпитању и образовању, да ли је број 
дјеце у васпитним групама усклађен 
са прописаним стандардима и 
нормативима, да ли установа има 
обезбијеђен довољан број васпитача, 
да ли радници ангажовани на 
пословима васпитача имају љекарско 
увјерење о психичкој и физичкој 
способности за рад са дјецом и друго. 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 

13.1.2. 

У области основног образовања и 
васпитања извршиће се 507 контрола, 
гдје ће се провјеравати да ли се 
документација и евиденције воде у 
складу са Правилником о садржају и 
начину вођења документације и 
евиденције и обрасцима јавних 
исправа у основној школи, да ли су 
радници извршили љекарски 
систематски преглед, да ли је 
поступак утврђивања васпитно- 
дисциплинске одговорности ученика у 
складу са законским и подзаконским 
прописима, да ли су стручни активи 
извршили подјелу наставних часова и 
предмета на наставнике, да ли су 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 
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конкурси за попуну упражњених 
радних мјеста расписани у складу са 
законским прописима, да ли је 
Школски одбор разматрао општи 
успјех ученика на крају првог 
полугодишта, да ли је избор 
туристичке  агенције за извођење 
екскурзије извршен у складу са 
Правилником о извођењу излета, 
екскурзија и школе у природи, да ли 
је испоштовано уписно подручје 
приликом уписа ученика у први 
разред основне школе, да ли су 
конкурси за попуну упражњених 
радних мјеста расписани у складу са 
Законом и друго. 

13.1.3. 

У области средњег образовања и 
васпитања извршиће се 345 контрола, 
гдје ће се провјеравати да ли се 
документација и евиденције воде у 
складу са Правилником, да ли су 
стручним сарадницима издата 
Рјешења о 40-часовној радној 
седмици, да ли су наставницима 
додијељени часови преко норме, да 
ли су конкурсне процедуре 
спроведене у складу са Законом и 
Правилником, да ли је поступак 
избора чланова школског одбора 
спроведен у складу са Правилником и 
друго. 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 

13.1.4. 
У области високог образовања 
извршиће се 149 контрола, гдје ће се 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 
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провјеравати да ли је покренута 
иницијатива за избор декана, да ли је 
именовање продекана извршено у 
складу са Статутом Универзитета, да 
ли је избор академског особља 
извршен у складу са условима јавног 
конкурса, да ли је процедура избора 
чланова Управног одбора спроведена 
у складу са Правилником о поступку 
избора чланова Управног одбора 
Универзитета, да ли је конкурсна 
процедура за избор у ужу научну 
област проведена у складу са 
Законом, да ли је бодовање 
кандидата за избор у звање асистента 
извршено у складу са одредбама 
Правилника и друго. 

13.1.5. 
У области ученичког стандарда 
извршиће се 6 контрола. 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 

13.1.6. 
У области студентског стандарда 
извршиће се 8 контрола. 
 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 

13.1.7. 
У области образовање одраслих 
извршиће се 21 контрола. 
 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 

Оперативни циљ 13.2. (Досљедном примјеном закона из области културе и спорта обезбиједити стварање услова за несметан рад, развијање и подизање 
нивоа институција културе, унапређење рада спортских организација и спортске инфраструктуре) 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у установама 
културе 

100% 

Проценат извршења броја контрола  спортских 
организација планираних Годишњим планом 

100% 
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Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

13.2.1. 

У установама културе извршиће се 40 
контрола, гдје ће се провјеравати 
обављања архивске, библиотечке, 
издавачке, музичке, позоришне и 
музејске дјелатности. 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 

13.2.2. 
У области спорта ће се извршити 18 
контрола. 

IV квартал Сектор просвјетне инспекције Не Буџет 

Стратешки циљ 14: (Обезбиједити заштиту живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине планирањем и спровођењем превентивних 
мера заштите од пожара) 

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

Мјере учинка за излазне (директне) резултате  Очекивани годишњи резултат 

Проценат извршења броја контрола заштите од 
пожара у области шумарства и пољопривреде 
планираних Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја контрола заштите од 
пожара у области колективног становања 
планираних Годишњим планом 

100% 

Проценат извршења броја контрола заштите од 
пожара у области привредне и ванпривредне 
дјелатности планираних Годишњим планом 

100% 

Редни 
број 

Назив активности 
Рок извршења 

(по кварталима) 
Носилац 

(најмањи организациони дио) 
Влада утврђује 

(Да/Не) 
Извори средстава 

14.1.1. 

У области овлаштења за обављање 
дјелатности извршиће се 66 контрола, 
гдје ће се провјеравати обављање 
дјелатности из области заштите од 
пожара, предузећа регистрованих на 
основу овлаштења МУП-а. 

IV квартал 
Сектор инспекције за заштиту од 

пожара 
Не Буџет 

14.1.2. 
У области  објеката колективног 
становања и јавних објеката 
извршиће се 63 контроле, гдје ће се 

IV квартал 
Сектор инспекције за заштиту од 

пожара 
Не Буџет 
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провјеравати објекти принудних 
смјештаја, трошне и девастиране 
стамбене бараке, спратни стамбени 
објекти ca подземним гаражама, 
образовне установе, студентски и 
ђачки домови, вртићи, здравствени 
објекти, геријатријски и старачки 
домови, казнено поправни домови и 
друго.  

14.1.3. 

У области привредних и 
ванпривредних дјелатности извршиће 
се 890 контрола, гдје ће се 
провјеравати извршити у 
пунионицама пропан бутан raca, 
индустријским и производно- 
складишним објектима, пословно 
трговачким центрима, објектима у 
здравству, школству и култури, јавним 
објектима, административним 
објектима, производњи, промету и 
кориштењу запаљивих течности и 
гасова и код превоза опасних 
материја. 

IV квартал 
Сектор инспекције за заштиту од 

пожара 
Не Буџет 

14.1.4. 

У области шумарства и пољопривреде 
извршиће се 32 контроле, гдје ће се 
провјере радити у  шумским управама 
и газдинствима, националним 
парковима, плантажама, 
пољопривредним усјевима и друго. 

IV квартал 
Сектор инспекције за заштиту од 

пожара 
Не Буџет 

14.1.5. 

У осталим областима које се не могу 
разврстати по претходним областима 
или у којима провјере потичу из више 
области извршиће се 11 контрола.  

IV квартал 
Сектор инспекције за заштиту од 

пожара 
Не Буџет 



50 
 

В. Преглед планираних закона и других прописа 
 

Редни 
број 

Назив прописа 
Планирани 

рок за 
припрему 

Обрађивач 
(најмањи организациони дио) 

Да ли је потребно 
усклађивање са 

правним 
насљеђем ЕУ? 

Разлози за 
доношење 

Секторска област 1.(Инспекторат) 

1 

 
 
Доношење новог Закона о инспекцијама у 
Републици Српској 

Према 
Акционом 
плану за 
реформу 

Инспекција у 
Републици 

Српској 

Инспекторат Не 
Реформа 

инспекција 

 
Напомена: Реформа инспекцијског система, која укључује и обавезу доношења новог закона којим се регулише инспекцијски систем, зависи од 
низа околности, прије свега  од Акционог плана за реформу инспекција у Републици Српској (која активност је планирана у првој половини 2018. 
године). Само реформисање Инспектората и обједињавање инспекција са свих нивоа власти на републички ниво предвиђено је у другој половини 
2018. године, међутим, динамику спровођења ових активности није могуће прецизно предвидјети овим Планом рада, будући да ће Влада РС, 
одговарајућим актима регулисати динамику и ток реформског процеса. 
Поред доношења новог Закона о инспекцијама у РС, реформа инспекцијског система ће захтијевати свеобухватне активности на прилагођавању 
свих материјалних прописа (донесених на републичком и локалном нивоу), којима је регулисан дуални инспекцијски надзор, а што изискује 
временски период за измјену законодавне процедуре.      
 
Број: 24.010/091-5-31/17 
Датум: 31.05.2018. године 


