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Републичке управе за инспекцијске послове, уз сагласност Владе Републике Српске,        
__. __.2020. године, доноси 

 
 

ПРАВИЛНИК 
О ПОСЕБНОЈ И УНУТРАШЊОЈ КОНТРОЛИ 

 
 

Члан 1. 
Овим правилником прописује се поступак и начин вршења посебне и 

унутрашње контроле републичких инспектора од стране Одјељења за посебну и 
унутрашњу контролу (у даљем тексту: Одјељење) у Републичкој управи за 
инспекцијске послове Републике Српске (у даљем тексту: Инспекторат), начин 
поступања и рада Одјељења, овлашћења инспектора за посебну и унутрашњу 
контролу, мјере и радње које се предузимају у спровођењу посебне и унутрашње 
контроле и друга питања од значаја за обављање послова посебне и унутрашње 
контроле и са њима повезаних поступака. 

 
Члан 2. 

(1) Посебна и унутрашња контрола је скуп поступака успостављених за провјеру 
законитости, правилности, професионалности и етичности рада инспектора. 

(2) Посебна и унутрашња контрола обухвата методе и поступак за праћење процеса 
остварења постављених циљева те предузимање тачно утврђених мјера у случајевима 
њиховог неостваривања. 

(3) Теже случајеве повреде прописа од стране инспектора обрађује Одјељење, а 
мање значајне неправилности кроз редован систем руковођења рјешава руководилац 
инспекције, који је дужан да покрене и спроводе неформална испитивања и да уочене 
неправилности у раду и поступању инспектора отклони на најбржи и најефикаснији 
начин. 
 

Члан 3. 
(1) Основни циљеви рада унутрашње контроле су: 

1) адекватно и брзо реаговање на незаконит рад, недолично понашање 
инспектора и остале евентуалне злоупотребе које је извршио инспектор, 

2) подизање квалитета рада инспектора кроз поштовање законских, 
подзаконских и интерних прописа, 

3) спречавање могућности настанка неправилности у раду инспектора кроз 
унапређење законских, подзаконских и интерних прописа, 

4) превенција и елиминисање незаконитог, неправилног и непрофесионалног 
рада инспектора, 

5) адекватно реаговање на представке на рад инспектора, 
6) заштита грађана и правних лица од незаконитог рада и недоличног 

понашања инспектора и стицање повјерења грађана и правних лица у рад 
Инспектората, 

7) заштита инспектора од неоснованих притужби и представки, 
8) осигуравање правилног и једнообразног вођења прописаних евиденција, 
9) осигуравање поштовања правила вођења поступка инспекцијског надзора и 

поштовања прописаних рокова за поступање. 



(2) Принципи рада и поступања Одјељења и лица овлашћених за вршење пособне 
и унутрашње контроле, односно принципи на којима се заснива посебна и унутрашња 
контрола у Инспекторату су: 

1) Постојање јасних надлежности, овлашћења и одговорности Одјељења и лица 
овлашћених за вршење посебне и унутрашње контроле у вршењу послова посебне и 
унутрашње контроле; 

2) Постојање највишег степена самосталности Одјељења и лица овлашћених за 
вршење посебне и унутрашње контроле у вршењу и организовању послова посебне и 
унутрашње контроле; 

3) Способности да се без утицаја виших руководних инстанци доносе независне 
одлуке које се односе на поједине случајеве посебне и унутрашње контроле; 

4) Избора и распоређивања лица овлашћених за вршење посебне и унутрашње 
контроле према објективним критеријумима и највишим професионалним и 
моралним стандардима који се траже од државних службеника и инспектора; 

5) Омогућавања непосредног и директног приступа Одјељења и лица 
овлашћених за вршење посебне и унутрашње контроле лицима незадовољним радом 
и поступањем инспектора, односно другим институцијама надлежним за вршење 
надзора и осигурање исправног функционисања инспекцијских служби; 

6) Да је посебна и унутрашња контрола последња мјера реаговања на 
неправилан и непрофесионалан рад и поступање инспектора и не замјењује редован 
систем руковођења и одговорност руководиоца за рад подређених службеника; 

7) Да се планирање и извршење посебних и унутрашњих контрола врши на бази 
процјене ризика. 

 
Члан 4. 

(1) Послове посебне и унутрашње контроле у Инспекторату обавља Одјељење, које 
је организовано као посебна унутрашња организациона јединица у Управи 
Инспектората и чији је дјелокруг рада утврђен Правилником о организацији и 
систематизацији радних мјеста у Инспекторату, а за свој рад одговора директору 
Инспектората. 

(2) Посебну и унутрашњу контролу, као лица овлашћена за спровођење посебне и 
унутрашње контроле, врше руководилац Одјељења и инспектори посебне и 
унутрашње контроле (у даљем тексту: овлашћени инспектор). 
 

Члан 5. 
        (1)  Овлашћени инспектор приликом вршења посебне и унутрашње контроле 
може: 

1) позвати писменим, усменим путем или другим средством комуникације 
(електронском поштом и сл.) и обавити разговор са инспекторима или другим 
запосленим у Инспекторату, те по потреби затражити достављање њихове писмене 
изјаве у одређеном року или узети изјаву на записиник; 

2) у току вођења посебне и  унутрашње контроле комуницирати подносиоца 
иницијативе или друга лица која имају сазнања о учињеним пропустима у раду 
инспектора; 

3) ући и извршити увид у сваки простор на кориштењу у Инспекторату који у 
свом раду или у вези с обављањем службених послова користе инспектори или други 
запослени; 

4) извршити увид у све евиденције које се воде у Инспекторату и користити 
податке из тих евиденција; 

5) извршити увид у све списе предмета и све документе (записнике, рјешења, 
закључке, захтјеве, прекршајне налоге, фотоелаборате, извјештаје, налоге, одлуке и 
њихове нацрте, службене забиљешке, скице, друге биљешке и сл.) који су везани за 
рад инспектора или других запослених, а према потреби захтијевати и њихову доставу 
у изворном облику или копији; 



6) извршити увид у атесте, техничке и друге податке о техничким средствима и 
опреми коју у раду примјењују инспектори и други запослени, те захтијевати доказе о 
оспособљености за употребу; 

7) присуствовати спровођењу инспекцијских контрола у свим фазама поступка; 
8) од инспектора и других запослених затражити и друге податке и обавјештења 

важна за успјешно спровођење посебне и унутрашње контроле; 
9) у директној комуникацији тражити и прикупљати податке и информације од 

других органа власти, правних и физичких лица, које су у вези са обављањем посебне и 
унутрашње контроле и могу разјаснити одређене чињенице и околности битне за 
посебну и унутрашњу контролу; 

10) изузети документацију уз издавање одговарајуће потврде о изузимању 
документације са пописом документације која се изузима, при чему се потврда 
сачињава у два примјерка, од којих се један примјерак уручује лицу од којег је изузета 
документација, а други примјерак задржава овлашћени инспектор; 

11) обавити и друге потребне мјере и радње у склопу инспекцијских 
овлашћења, односно овлашћења инспектора посебне и унутрашње контроле. 
 (2) У мјери у којој је то неопходно за утврђивање чињеница битних за вршење 
посебне и унутрашње контроле овлашћени инспектор у односу на субјекте 
инспекцијског надзора има права и обавезе из чл. 38. и 39. Закона о инспекцијама 
Републике Српске. 
 

Члан 6. 
 Предмет посебне и унутрашње контроле може бити: 
  1) Потпуност и правилност утврђеног чињеничног стања у поступку 
инспекцијског надзора; 
  2) Поштовање правила поступка, укључујући и обавезу придржавања рокова за 
поступање; 
  3) Правилна примјена материјалних прописа и предузимање мјера за утврђене 
неправилности у поступку инспекцијског надзора; 
  4) Поштовање правила канцеларијског пословања и обавеза вођења 
евиденција; 
  5) Извршавање, савјесно, односно благовремено извршавање радних дужности 
или налога непосредног руководиоца; 
  6) Примјерено и служби достојно понашање према претпостављеном, другим 
запосленим, грађанима, правним и физичким лицима и другим странкама у поступку 
инспекцијског надозора; 
  7) Злоупотреба службеног положаја или прекорачење овлашћења инспектора и 
други облици коруптивног понашања инспектора; 
  8) Законито располагање материјалним средствима; 
  9) Омогућавање остваривања права и правних интереса грађана, правних лица 
и других странака у поступку инспекцијског надзора; 
  10) Придржавање етичког кодекса републичких инспектора и државних 
службеника; 
  11) Сукоб интереса; 
  12) Поштовање других радних и службених дужности инспектора. 
   

Члан 7. 
 (1) У циљу спречавања настанка неправилности Одјељење прати стање у појединим 
инспекцијама и о уоченим ризицима за настанак неправилности, извјештава 
директора Инспектората са препорукама за њихово отклањање кроз унапређење 
прописа и других процедура. 
 (2) Одјељење пружа непосредну стручну и савјетодавну помоћ главним 
инспекторима, инспекторима и другим запосленим у циљу спречавања настанка 
неправилности у вршењу инспекцијског надзора. 



 
Члан 8. 

 (1) Посебна и унутрашња контрола може бити редовна и ванредна, односно 
посредна и непосредна. 
 (2) Контрола из става 1. може се вршити и уз помоћ другог инспектора, обављањем 
поновног инспекцијског прегледа код истог субјекта надзора ако се сумња да 
претходни инспекцијски преглед није извршен у складу са прописима који се 
примјењују у поступку инспекцијског надзора. 
 (3) Када се контрола врши на начин из става 2. овог члана на захтјев овлашћеног 
инспектора главни инспектор одређује другог инспектора за вршење поновног 
инспекцијског прегледа и учествовање у поступку посебне и унутрашње контроле. 
 (4) О предмету посебне и унутрашње контроле инспектор из става 3. овог члана се 
упознаје у мјери у којој је то неопходно за вршење посебне и унутрашње контроле и 
дужан је током учествовања у вршењу посебне и унутрашње контроле, односно 
приликом вршења поновног инспекцијског прегледа да слиједи упуте овлашћеног 
инспектора. 
 (5) Редовна посебна и унутрашња контрола се организује и врши према унапријед 
утврђеним плановима. 
 (6) Ванредна посебна и унутрашња контрола се организују и врши, када дође до 
промјењених околности у односу на утврђени план, по пријавама и притужбама 
физичких и правних лица, органа и организација, на основу пријава грађана, 
информација објављених у средствима јавног информисања или других посредних и 
непосредних сазнања о извршеним повредама прописа од стране инспектора, а 
реализује се када то писмено затражи директор Инспектората или главни инспектор. 
 (7) Уколико у случају из става 6. овог члана постоје довољна сазнања о извршеним 
повредама прописа од стране инспектора која уједно представљају повреду радне 
дисциплине, односно у случајевима када је поднесена или се може одмах поднијети 
инцијатива за покретање дисциплинског поступка против инспектора, чињенице и 
обавјештења о извршеним повредама прописа (радне дисциплине) Одјељење 
провјерава кроз претходни поступак у оквиру дисциплинског поступка, без претходног 
вршења ванредне посебне и унутрашње контроле, а о чему се усаглашавају главни 
инспектор и руководилац Одјељења. 
 (8) Посредна посебна и унутрашња контрола се спроводи без присуства инспектора 
у службеним просторијама Инспектората, увидом у јединствени инспекцијски 
информациони систем, списе предмета, друге евиденције, податке и документацију. 
 (9) Непосредна посебна и унутрашња контрола се спроводи у присуству инспектора 
увидом у његове предмете и његов рад у канцеларији или код субјекта надзора, 
односно у присуству или без присуства инспектора вршењем поновног инспекцијског 
надзора од стране другог инспектора код субјекта надзора. 

 
Члан 9. 

(1) Инспекторат у свом раду узима у обзир притужбе на рад и поступање 
инспектора поднесене од стране физичких лица, привредних друштава, предузетника, 
јавних предузећа, органа, установа, агенција, удружења и других правних лица које се 
односе на незаконит рад или непрофесионално понашање инспектора, а о даљем 
поступку са притужбом и евентуално предузетим мјерама, писаним путем, 
обавијештава подносиоца притужбе у року од 30 дана од дана пријема притужбе. 

(2) Притужбе рјешава главни инспектор или Одјељење у зависности о каквој врсти 
притужбе се ради у смислу члана 2. став 3. овог правилника. 

(3) Када притужбу на рад и поступање инспектора у смислу члана 2. став 3. и члана 
8. став 6. овог правилника обрађује Одјељење, овлашћени инспектор је обавезан да у 
обављању ванредне посебне и унутрашње контроле чува идентитет подносиоца 
притужбе, осим ако се контрола не може обавити без упознавања инспектора са 



идентитетом подносиоца притужбе, односно у случају када се контрола не може 
завршити без упознавања и изјашњавања инспектора по наводима из притужбе. 

(4) Овлашћени инспектор је дужан да чува личне, комерцијалне и друге податке 
који су под одређеном заштитом, а до којих дође приликом вршења посебне и 
унутрашње контроле. 

(5) Инспекторат не поступа по анонимним притужбама која не садрже конкретне 
податке или доказе неопходне за даље поступање, а анонимна притужба се након 
евидентирања архивира. 

(6) Ако подносилац притужбе понови притужбу која у односу на претходно 
поднесену не садржи нове чињенице, околности или доказе у односу на оне које су 
већ утврђене, подносилац притужбе се обавјештава да је већ поступљено по притужби. 

(7) Уколико из притужбе и доказа достављених уз исту произилазе основи сумње 
да је почињено неко кривично дјело против службене дужности, о истој се обавјештва 
надлежно јавно тужилаштво или Министарство унутрашњих послова. 

(8) У случају из става 7. овог члана, прије него достави притужбу надлежним 
органима, Одјељење у складу са својим могућностима и овлашћењима може 
прикупити додатне доказе и обавјештења ради провјере навода из поднесене 
притужбе. 
 

Члан 10. 
(1) О вршењу посебене и унутрашње контроле се обавјештава инспектор, осим ако 

би то умањило ефекте посебне и унутрашње контроле. 
(2) Посебна и унутрашња контрола по правилу започиње и завршава разговором са 

инспектором. 
(3) О почетку вршења посебне и унутрашње контроле овлашћени инспектор ће 

упознати главног инспектора. 
(4) Главни инспектор је дужан омогућити вршење посебне и унутрашње контроле, 

те пружити стручну, административну и техничку помоћ у њеном спровођењу. 
(5) Овлашћени инспектор је дужан посебну и унутрашњу контролу организовати на 

начин да у најмањој могућој мјери омета редовне процесе рада у Инспекторату, као и 
запослене при извршавању њихових редовних послова и радних задатака. 

(6) У току вршења контроле овлашћени инспектор информације даје само 
руководиоцу Одјељења, главном инспектору и директору/замјенику директора 
Инспектората. 

 
Члан 11. 

(1) О извршеној посебној и унутрашњој контроли саставља се записник и извјештај. 
(2) На записник о извршеној унутрашњој контроли се супсидијарно примјењују 

одредбе Закона о инспекцијама Републици Српској и Закона о општем управном 
поступку. 

(3) Записник и извјештај о извршеној посебној и унутрашњој контроли представљају 
јавне исправе. 

(4) Записник се саставља приликом вршења непосредне посебне и унутрашње 
контроле, а код посредне само када је потребно узети важнију усмену изјаву од 
инспектора, запосленог, субјекта надзора или другог лица. 

(5) О мање важним стварима и узетим усменим изјавама у току посебне и 
унутрашње контроле може се саставити и службена забиљешка. 

(6) Поред утврђеног чињеничног стања и других важних података у извјештај се 
уноси и исход посебне и унутрашње контроле. 

(7) Извјештај о извршеној посебној и унутрашњој контроли се доставља главном 
инспектору и директору Инспектората ради евентуланог даљег поступања. 

(8) Главни инспектор упознаје инспектора са садржином извјештаја о извршеној 
посебној и унутрашњој контроли. 

 



Члан 12. 
(1) Исходи посебне и унутрашње контроле могу бити: 

1) Неправилности нису утврђене; 
2) Неправилности нису доказане; 
3) Утврђене мање неправилности, под чиме се подразумјевају неправилности 

мањег значаја и формалне природе, које нису имале штетних посљедица по јавне 
интересе чија је заштита била предметом поступка инспекцијског надзора, односно 
које нису имале штетних посљедица по права или правне интересе странака или 
других лица укључених у поступак инспекцијског надзора; 

4) Утврђене веће неправилности, под чиме се подразумјевају неправилности 
већег значаја и суштинске природе, које су имале штетних посљедица по јавне 
интересе чија је заштита била предметом поступка инспекцијског надзора, односно 
које су имале штетних посљедица по права или правне интересе странака или других 
лица укључених у поступак инспекцијског надзора. 

(2) Уколико се у вршењу посебне и унутрашње контроле дође до сазнања, односно 
када постоји основи сумње да је почињено кривично дјело, овлашћени инспектор је 
дужан о томе извјестити руководиоца Одјељења, главног инспектора и директора 
Инспектората, у ком случају се прикупљени докази, утврђене чињенице и подаци о 
дјелу и евентуалном починитељу, достављају надлежном јавном тужилаштву или  
Министарству унутрашњих послова. 
 

Члан 13. 
(1) Након достављања извјештаја о извршеној посебној и унутрашњој контроли 

главни инспектор одлучује о даљем поступку са инспектором. 
(2) У зависности од тога да ли су утврђене неправилности и какав је њихов 

карактер и значај, главни инспектор може према инспектору предузети неку од мјера: 
 1) Усменог или писменог упозоравања на уочене недостатке; 

1) Упућивања инспектора на додатну едукацију из познавања прописа 
или вјештина потребних за вршење инспекцијског надзора; 

2) Вршења појачаног надзора над радом инспектора у одређеном 
временском периоду, у оквиру система редовног руковођења или уз помоћ 
других организационих јединица Инспектората. 

3) Налагања у одређеном року отклањања незаконитости, 
неправилности или других пропуста у раду или вршењу инспекцијског надзора; 

4) Подношења инцијативе за покретање дисциплинског поступка или 
предузимање других иницијалних мјера с циљем утврђивања одговорности 
инспектора за учињене пропусте (материјална, кривична и друга одговорност); 

5) Дати препоруку  да се похвали рад инспектора уз навођење примјера 
добре праксе за остале инспекторе или друге запослене. 

 
Члан 14. 

 Главни инспектор којем је достављен извјештај у којем су утврђене неправилности 
у раду, поступању или понашању инспектора, дужан је о предузетим мјерама и 
активностима из члана 13. став 2. овог правилника писмено обавјестити директора 
Инспектората и руководиоца Одјељења најкасније у року од 15 дана од дана 
достављања извјештаја. 
 

Члан 15. 
(1) Сви запослени у Инспекторату дужни су омогућити несметано спровођење 

посебне и унутрашње контроле и кориштење овлашћења овлашћеног инспектора, као 
и одазвати се позиву за давање изјаве, дати на увид списе предмета, документацију и 
евиденције којима располажу, те на тражење уступити исте на коришћење 
овлашћеним инспекторима. 



(2) Спречавање, онемогућавање или отежавање спровођења посебне и унутрашње 
контроле, односно друго непоштовање одредби овог правилника, сматра се 
неизвршавањем, несавјесним, односно неблаговременим извршавањем радних 
дужности или налога непосредног руководиоца. 

 
Члан 16. 

У свом раду Одјељење сарађује са свим организационим јединицама 
Инспектората, а организационе јединице су дужне да Одјељењу и овлашћеним 
инспекторима пруже стручну, административну и техничку помоћ у спровођењу 
посебних и унутрашњих контрола. 

 
Члан 17. 

(1) Ради ефикасног обављања унутрашње контроле, Одјељење сарађује са другим 
органима републичке управе и управним организацијама, органима судске власти, 
јавним тужилаштвима, правобранилаштвом, синдикатима, удружењима цивилног 
друштва, другим правним лицима и грађанима. 

(2) Ради унапређења рада, Одјељење сарађује и размијењује стручна искуства и 
нове спознаје са сродним организационим јединицама на територији Републике 
Српске, Босне и Херцеговине и иностранства. 

 
Члан 18. 

(1) Руководилац Одјељења подноси у писаном облику директору Инспектората 
шестомјесечну информацију о раду Одјељења и годишњи извјештај према динамици 
утврђеној посебном методологијом. 

(2) Планови унутрашњих контрола се израђују на приједлог главних инспектора, 
према динамици утврђеној посебном методологијом. 

(3) Након усаглашавања са изнесеним приједлозима главних инспектора, план 
посебних и унутрашњих контрола доноси руководилац Одјељења, уз сагласност 
директора Инспектората. 

(4) Током усаглашавања планова, поред предмета и обима редовних посебних и 
унутрашњих контрола, одређује се и начин њеног вршења. 

5) План посебне и унутрашње контроле се доноси на годишњем нивоу по 
инспекцијама и подручним одјељењима Инспектората и израђује се у децембру 
текуће године за наредну годину, а разрађује се оперативним плановима, по 
инспекторима или предметима посебне и унутрашње контроле, на тромјесечном 
нивоу најкасније задњег радног дана текућег тромјесечја за наредно тромјесечје. 

 
Члан 19. 

(1) У Одјељењу се води у електронском облику евиденција о извршеним 
посебним и унутрашњим контролама, која садржи: 

1) редни број; 
2) евиденциони број предмета; 
3) датум покретања поступка; 
4) врста и начин вршења контроле (редовна, ванредна, посредна, 

непосредна); 
5) организациона јединица у којој се врши посебна и унутрашња 

контрола; 
6) име и презиме инспектора код којег се врши посебна и унутрашња 

контрола; 
7) звање инспектора код којег се врши посебна и унутрашња контрола; 
8) исход посебне и унутрашње контроле; 
9) предузете мјере; 
10) напомену. 

(2) Вођење евиденције осигурава руководилац Одјељења. 



 
Члан 20. 

 (1) Уколико није другачије прописано одредбе овог правилника се примјењује у 
претходном поступку који се спроводи у оквиру дисциплинског поступка, односно у 
поступцима по пријавама корупције, уређеним посебним прописима. 

(2) Одредбе овог правилника осим на инспекторе примјењују се и према 
другим запосленим у Инспекторату у случају повреда радне дисциплине. 
 

Члан 21. 
Ступањем на снагу овог правилника престају да важе Правила о раду интерне 

контроле  у Републичкој управи за инспекцијске послове, број: 26.012/090-2-1/11 од 
11.02.2011. године.    
 

Члан 22. 
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Српске“. 
 

Број:                                                                                                             В. Д. ДИРЕКТОРА 
__.__2020. године                                                                                    Драгутин Шкребић 
Бањалука 

  



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
ПРИЈЕДЛОГА ПРАВИЛНИКА О ПОСЕБНОЈ И УНУТРАШЊОЈ КОНТРОЛИ 

  
 

I  ПРАВНИ ОСНОВ 
 

Правни основ за доношење Правилника о посебној и унутрашњој контроли 
садржан је у члану 40. став 6. Закона о инспекцијама Републике Српске  („Службени 
гласник Републике Српске“, број 18/20), према којем директор Инспектората, уз 
сагласност Владе, доноси правилник којим се уређују поступак и начин вршења 
посебне и унутрашње контроле и друга питања од значаја за рад посебне и унутрашње 
контроле, као и у члану 83. став 2. Закона о републичкој управи („Службени гласник 
Републике Српске“, број 115/18), којим је прописано да директор самосталне управе 
доноси прописе из његовог дјелокруга уз сагласност Владе. 

 

 
II УСКЛАЂЕНОСТ СА ПРАВНИМ ПОРЕТКОМ ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

 
Према Мишљењу Министарства за европске интеграције и међународну 

сарадњу _______ 
 
 

III  РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ПРАВИЛНИКА 
 
Чланом 86. став 2. тачка 5. Закона о инспекцијама Републике Српске прописано 

је да ће директор Инспектората у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу тог 
закона донијети Правилник о посебној и унутрашњој контроли. 

Уважавајући обавезе из новог Закона о инспекцијама Републике Српске 
потребно је донијети нови пропис у складу са Законом. До сада је питање унутрашње 
контроле у Инспекторату било уређено интерним прописима, а након ступања на снагу 
новог Закона о инспекцијама Републике Српске посебна и унутрашња контрола је 
постала законска категорија. Ради се о пропису којим се уређује поступак и начин 
вршења посебне и унутрашње контроле републичких инспектора од стране Одјељења 
за посебан надзор и унутрашњу контролу Инспекторату, начин поступања и рада 
Одјељења, овлашћења инспектора за посебну и унутрашњу контролу, мјере и радње 
које се предузимају у спровођењу посебне и унутрашње контроле и друга питања од 
значаја за обављање послова посебне и унутрашње контроле и са њима повезаних 
поступака. У случајевима у којима су неком службеном лицу дата широка законска 
овлашћења (као што је то случај са инспекторима који су инспекцијски орган и 
самостални у свом раду) оправдано је уредити питање вршење унутрашње контроле 
над њиховим радом и поступањем. Широка законска овлашћења појединца - 
службеника представљају сама по себи ризик за могуће злоупотребе, те је кроз 
механизам посебне и унутрашње контроле потребно осигурати надзор над њиховим 
законитим и правилним коришћењем. 

 

 
IV ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПРЕДЛОЖЕНИХ РЈЕШЕЊА 

 
Чланом 1. Приједлога правилника прописан је предмет уређивања Правилника. 
Чланом 2. Приједлога правилника прописан је предмет и обим посебне и 

унутрашње контрола, те правило да иста не замјењује редован систем руковођења по 
којем теже случајеве повреде прописа од стране инспектора обрађује Одјељење, а 
мање значајне неправилности кроз редован систем руковођења рјешава руководилац 



инспекције, који је дужан да покрене и спроводе неформална испитивања и да уочене 
неправилности у раду и поступању инспектора отклони на најбржи и најефикаснији 
начин. 

Чланом 3. Приједлога правилника прописани су циљеви посебне и унтрашње 
контроле, као и принципи рада и поступања Одјељења и лица овлашћених за вршење 
пособне и унутрашње контроле, односно принципи на којима се заснива посебна и 
унутрашња контрола у Инспекторату. 

Чланом 4. Приједлога правилника прописују се надлежност и овлашћење за 
вршење посебне и унутрашње контроле. 

Чланом 5. Приједлога правилника прописана су овлашћења овлашћеног 
инспектора у вршењу посебне и унтрашње контроле, како у односу на инспекторе, 
тако и у односу на субјекте инспекцијског надзора. 

Чланом 6. Приједлога правилника прописују се поједини предмети посебне и 
унутрашње контроле. 

Чланом 7. Приједлога правилника прописује се обавеза Одјељења да прати стање у 
појединим инспекцијама, да даје препоруке и пружа стручну и савјетодавну помоћ 
главним инспекторима, инспекторима и другим запосленим, а све у циљу превенције 
настанка неправилности у вршењу инспекцијског надзора. 

Чланом 8. Приједлога правилника прописују се врсте посебне и унтрашње контроле 
(редовна и ванредна, односно посредна и непосредна), као и правила за вршење 
посебне и унтрашње контроле обављањем поновног инспекцијског прегледа уз помоћ 
другог инспектора код истог субјекта надзора. У ставу 7. овог члана, предвиђа се 
могућност избјегавања двоструког вођења поступка посебне и унутрашње контроле и 
претходног поступка (у оквиру дисциплинског поступка) у случајевима када је 
поднесена или се може одмах поднијети инцијатива за покретање дисциплинског 
поступка против инспектора, односно када се чињенице и обавјештења о наводним 
извршеним повредама прописа (радне дисциплине) могу провјерити и кроз претходни 
поступак у оквиру дисциплинског поступка, дакле без потребе претходног (практично 
дуплог) вршења ванредне посебне и унутрашње контроле. 

Чланом 9. Приједлога правилника прописују се обавезе и рокови поступања по 
притужбама на рад и поступање инспектора и обавезе обавјештавања подносиоца 
притужбе, лица надлежна за рјешавање притужби на рад и поступање инспектора, 
обавезе овлашћеног инспектора у погледу чувања идентитета подносица притужбе, 
чувања дугих података до којих дође током вршења посебне и унтрашње контроле, те 
се уређује поступак по анонимним и поновљеним притужбама, односно притужбама 
из којих произилазе основи сумње да је извршено неко кривично дјело против 
службене дужности. 

Чланом 10. Приједлога правилника прописују се обавезе Одјељења у погледу 
обавјештавања о вршењу посебне и унутрашње контроле, давања информација о току 
контроле, пружање помоћи главних инспектора Одјељењу приликом вршења 
контроле, односно обавезе Одјељења у погледу организовања посебне и унутрашње 
контроле на начин којим се најмање омета редован процес рада у Инспекторату. 

Чланом 11. Приједлога правилника прописују се исправе које се састављају 
приликом вршења посебне и унутрашње контроле, њихов статус (јавне исправе), 
специфична правила код њиховог састављања, садржај исправа и обавезе око 
достављања исправа и даљег упознавања инспектора са њиховоим садржајем. 

Чланом 12. Приједлога правилника прописују се исходи унутрашње контроле, а код 
утврђених неправилности предвиђају се и правила за процјену карактера и значаја  
утврђених неправилности, те обавеза обавјештавања у случају када се током посебне и 
унутрашње контроле дође до сазнања о почињеном кривичном дјелу. 

Чланом 13. Приједлога правилника прописују се даље обавезе са достављеним 
извјештајем о посебној и унутрашњој контроли, као и мјере које предузимају главни 
инспектори према инспектору у зависности од тога да ли су утврђене неправилности 



или не, односно у зависности од тога какав је евентуално карактер и значај утврђених 
неправилности. 
 Чланом 14. Приједлога правилника прописују се обвеза главног инспектора којем је 
достављен извјештај у којем су утврђене неправилности у раду, поступању или 
понашању инспектора, да о предузетим мјерама и активностима писмено обавјестити 
директора Инспектората и руководиоца Одјељења најкасније у року од 15 дана од 
дана достављања извјештаја. 
 Чланом 15. Приједлога правилника прописују се одређене обавезе запослених у 
Инспекторату ради обезбјеђења несметаног спровођења посебних и унутрашњих 
контрола. 
 Чланом 16. Приједлога правилника прописује се обавеза сарадње организационих 
јединица у Инспекторату са Одјељењем и обавеза пружања помоћи у спровођењу 
посебних и унутрашњих контрола. 

Чланом 17. Приједлога правилника прописују се да Одјељење сарађује са другим 
органима републичке управе и управним организацијама, органима судске власти, 
јавним тужилаштвима, правобранилаштвом, синдикатима, удружењима цивилног 
друштва, другим правним лицима и грађанима, те да сарађује и размијењује стручна 
искуства и нове спознаје са сродним организационим јединицама на територији 
Републике Српске, Босне и Херцеговине и иностранства. 

Чланом 18. Приједлога правилника прописују се обавезе Одјељења у погледу 
периодичног информисања и извјештавања, као и правила за планирање посебних и 
унутрашњих контрола. 

Чланом 19. Приједлога правилника прописују се обавеза вођења евиденције о 
извршеним посебним и унутрашњим контролама, садржај евиденције и одговорност 
за осигуравање њеног вођења. 

Чланом 20. Приједлога правилника се предвиђа да се одредбе правилника 
примјењује и у претходном поступку који се спроводи у оквиру дисциплинског 
поступка, односно у поступцима по пријавама корупције, уређеним посебним 
прописима, као и да се одредбе правилника осим на инспекторе примјењују се и 
према другим запосленим у Инспекторату у случају повреда радне дисциплине. 

Чланом 21. Приједлога правилника се предвиђа да његовим ступањем на снагу 
престају да важе Правила о раду интерне контроле  у Републичкој управи за 
инспекцијске послове, број: 26.012/090-2-1/11 од 11.02.2011. године, којим актом је до 
сада било уређено питање поступка унутрашње контроле у Инспекторату. 

Чланом 22. Приједлога правилника се одређује његов дан ступања на снагу и то 
осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Српске“. 
 

 

V УЧЕШЋЕ ЈАВНОСТИ И КОНСУЛТАЦИЈЕ У ИЗРАДИ ПРАВИЛНИКА 
 

У складу са тачком 4. Смјерница за поступање републичких органа управе о 
учешћу јавности и консултацијама у изради закона („Службени гласник Републике 
Српске“, бр. 123/08 и 73/12), Приједлог правилника је објављен на интернет страници 
Инспектората са роком од осам дана, ради достављања примједаба и сугестија. 

Примједбе и сугестије: ______ 
 

 
 
 
 

 


