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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 
 

Републишка управа за инспекцијске ппслпве (Инспектпрат Републике Српске) 
прганизаципнп и функципналнп је усппстављен Закпнпм п инспекцијама у Републици 
Српскпј (''Службени гласник Републике Српске'' брпј 113/05, 1/08), Правилникпм п  
унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у Републишкпј управи за 
инспекцијске ппслпве брпј: 26.1.01/052-474/08 пд 22.02.2008. гпдине (Закљушак Владе 
Републике Српске брпј 04/1-012-976/08 пд 24.04.2008. гпдине) и интерних правила 
Инспектпрата и функципнище према такп дефинисанпј прганизацији. 

Развпј Инспектпратa Републике Српске текап је према Кпнцепту Инспекцијскпг 
система у Републици Српскпј, кпји је Влада Републике Српске прихватила у мају 2006. 
гпдине.  

Извпд из Кпнцепта Инспекцијскпг система у Републици Српскпј: 
(1) Пплазна шиоеница: Инспектпрат пп лпгици ствари и пптреби не мпже бити 

прпсти збир инспекција кпје су се налазиле у седам респрних министарстава. 
(2) Инспектпрат за двије, максималнп три гпдине треба да буде мпдеран и 

ефикасан инспекцијски прган щтп је raison d'etre оегпвпг фпрмираоа, а щтп ппдразумјева 
прихватаое кпнцепта пдмах и оегпву фазну реализацију. 

(3) Пснпвни елементи кпнцепта фпрмираоа Инспектпрата: 
- рејтинг инспектпра (класификација зваоа, пцјена рада и систем 

напредпваоа, награђиваое и селекција у инспекцијскпј служби, систем кпнтинуиране 
пбуке) и мптивисанпст за ефикасан и закпнит рад инспектпра (адекватне плате и накнаде 
инспектпра, систем стимулације ефикаснпг, закпнитпг и културнпг рада инспектпра). 

- прганизаципна структура Инспектпрата – вертикалнп пп врстама 
инспекцијскпг надзпра и хпризпнталнп пп теритпријалнпм принципу,  

- јединствена метпдплпгија планираоа, извјещтаваоа и кпнтрплних 
ппступака и прпцедура, едукације, нпрме и нпрматива времена и трпщкпва и оихпвп 
праћеое, 

- развијаое струшних и ефикасних служби на нивпу Инспектпрата 
(прпграмираое, планираое и извјещтаваое, правни и нпрмативни ппслпви, 
инфпрмисаое и инфпрматика, кадрпвски ппслпви, едукација, унутращоа кпнтрпла, 
финансије и рашунпвпдствп, ппщти ппслпви), 

- усппстављаое инфпрмаципнпг система Инспектпрата щтп ппдразумјева 
фпрмираое јединствених база ппдатака свих субјеката инспекцијскпг надзпра са 
мпгућнпщћу пдабира субјеката кпнтрпле без уплива субјективнпг фактпра (не мисли се на 
кпнтрпле пп захтјеву надлежних министарстава, других пргана и грађана), са мпгућнпщћу 
ефикаснпг праћеоа рада инспектпра и кпнтрплисаних субјеката и правпвремених 
интервенција, а щтп ппдразумјева увезиваое у инфпмаципни систем, не самп ппдрушних 
јединица Инспектпрата, негп  и ппщтинских инспекција и електрпнску израду записника п 
инспекцијскпм прегледу и прпслеђиваое истпг неппсреднп накпн оегпве израде 
електрпнским путем у надлежне службе Инспектпрата, 

- усппстављаое WEB странице Инспектпрата са инфпрмацијама п раду 
Инспектпрата, са инфпрмацијама п правима и пбавезама инспектпра и кпнтрплисаних 
субјеката и сл. 

- ппремљенпст Инспектпрата (адекватан радни прпстпр са салама за 
едукацију са ппремпм за савремени нашин кпнтинуиране едукације инспектпра, минимум 
једнп впзилп на два инспектпра, рашунарска ппрема, ппрема за узпркпваое и друга 
неппхпдна ппрема). 
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Раздвајаое инспекцијске функције пд регулативне функције и функције 
пвлащћеоа манифестпвалп се: 

- у квалитету, раципналнпсти и ефикаснпсти, свепбухватнпсти и кпмплекснпсти 
инспекцијскпг надзпра (синергетски ефекат нпве прганизације инспекцијскпг система 
Републике Српске),  

- у смаоеоу пптерећеоа и равнпмјернијег пптерећеоа субјеката кпнтрпле,  
- у утицају на унапређеое регулативе,  
- у инпвираоу циљева инспекцијскпг надзпра (aфирмација и принципа 

превентивнпсти и принципа репресивнпсти) и кап резултанта у ппстепенпм расту 
друщтвене дисциплине у примјени прпписа, задпвпљства субјеката кпнтрпле и 
финансијских (директних, а ппсебнo индиректних) ефекта. 

Реализацију Кпнцепта Инспекцијскпг система у Републици Српскпј у претхпдне три 
гпдине изнијели су кадрпви Инспектпрата уз знашајну ппдрщку Владе Републике Српске и 
међунарпдних прпјеката.  
 

I.  СТЕПЕН РЕАЛИЗАЦИЈЕ КОНЦЕПТА УСПОСТАВЉАЊА 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ СИСТЕМА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

 

1.  Организациона структура Инспектората Републике Српске 
 

Преузимаоем двије нпве инспекције у фебруару 2008. гпдине (Прпсвјетна 
инспекција из Министарства прпсвјете и културе и Инспекција за защтиту пд ппжара из 
Министарства унутращоих ппслпва) и једне инспекцијске пбласти (спцијална, ппрпдишна 
и дјешија защтита), Инспектпрат Републике Српске у свпм саставу има дванаест 
инспекција (раније су биле у девет респрних министарстава и једнпј управнпј 

прганизацији1) са 30 инспекцијских зваоа (пбласти инспекцијскпг надзпра).  
Прганизаципну щему Инспектпрата шини Управа Инспектпрата (3 

административна пдјељеоа) и 12 сектпра (инспекција) прганизпваних у 6 ппдрушних 
пдјељеоа (Баоа Лука, Приједпр, Дпбпј, Бијељина, Истпшнп Сарајевп и Требиое). 

                                                 
1
 Министарствп тргпвине и туризма, Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, 

Министарствп индустрије, енергетике и развпја, Министарствп сапбраћаја и веза, Министарствп за прпстпрнп 
уређеое, грађевинарствпи екплпгију, Министарствп рада и бпрашкп-инвалидске защтите, Министарствп 
здравља и спцијалне защтите, Министарствп прпсвјете и културе, Министарствп унутращоих ппслпва и 
Републишка управа за гепдетске и импвинскп-правне ппслпве 
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2.  Кадровски потенцијал Инспектората Републике Српске 
 
2.1.  Стање кадрова 
 

Систематизпван и распплпживи кадрпвски пптенцијал пп сектприма у Републици Српскпј  
Табела 1 

Р. 
бр 

Инспекција 
Р. 

бр. 
Инспектпрска зваоа                                             

(пбласти инспекцијскпг надзпра) 

Републишки               
нивп 

Лпкални 
нивп 

РС 
Систe

ма 
тиза 
ција 

Пппуна Пппуна 

Брпј %  % 
Инс 
пек 

тпри 

Ппщ
тине 

1 Тржищна инспекција 1 Тржищни инспектпр 78 75 96.2 31.3  85 45 160 

2 
Ппљппривредна 
инспекција 

2 Фитпсанитарни инспектпр 15 13 86.7     13 

3 Ппљппривредни инспектпр 9 7 77.8   33 29 40 

    24 20 83.3 8.3  33  53 

3 Шумарска инспекција 4 Шумарски инспектпр 21 17 81.0 7.1    17 

4 Ветеринарска инспекција 5 Ветеринарски инспектпр 11 9 81.8 3.8  40 22 49 

5 Впдна инспекција 6 Впдни инспектпр 10 7 70.0 2.9  3 3 10 

6 Технишка инспекција 

7 Електрпенергетски инспектпр 4 4 100.0     4 

8 Термпенергетски инспектпр 5 5 100.0     5 

9 Рударски инспектпр 4 3 75.0     3 

10 Геплпщки инспектпр 2 1 50.0     1 

11 Електрпенерг. инспектпр у рударству  2 1 50.0     1 

12 Инспектпр за нафту и гас 3 3 100.0     3 

    20 17 85.0 7.1    17 

7 Сапбраћајна инспекција 

13 Инспектпр за друмски сапбраћај 12 11 91.7   20 27 31 

14 Инспектпр за жељезнишки сапбраћај 3 3 100.0     3 

15 Инспектпр за впдни сапбраћај 1 1 100.0     1 

16 Инспектпр за ппщтански сапбраћај 1        

17 Инспектпр за телекпмуник. сапбраћај 1        

    18 15 83.3 6.3  20  35 

8 
Урбанистишкп-
грађевинска инспекција 

18 Урбанистишкп-грађевин. инспектпр 6 6 100.0   55 38 61 

19 Екплпщки инспектпр  5 4 80.0   23 21 27 

20 Гепдетски инспектпр 1 1 100.0     1 

    12 11 91.7 4.6  78  89 

9  Инспекција рада  21 Инспектпр рада и защтите на раду 44 38 86.4 15.8    38 

10 
Здравствена-санитарна 
инспекција 

22 Инспектпр за здравствену защтиту  5 5 100.0     5 

23 Инспектпр за здрав.исправнпст хране 12 7 58.3   58 42 65 

24 Инспектпр за  радиаципну защтиту 1 1 100.0     1 

25 Фармацеутски инспектпр 3 3 100.0     3 

26 Инспектпр за хемикалије 1        

27 Инспектпри за спцијалну защтиту 2        

    24 16 66.7 6.7  58  74 

11 Прпсвјетна инспекција 28 Прпсвјетни инспектпр 15 9 60.0 3.8    9 

12 
Инспекција за защтиту пд 
ппжара 29 

Инспектпр за защтиту пд ппжара 19 6 31.6 2.5       6 

I ИНСПЕКТПРИ ИНСПЕКТПРАТА 296 240 81.1 100.0 81.1 317   557 

1.1. Рукпвпђеое Инспектпратпм 2 2 100.0           

1.2. Пдјељеое за планираое, инфпрматику и инфпрмисаое  10 6 60.0           

1.3. Пдјељеое за правне и ппщте ппслпве 21 18 85.7           

1.4. Пдјељеое за финансијскп-рашунпвпдствене ппслпве 7 5 71.4           

1 Управа Инспектпрата 40 31 77.5   10.5       

2.1. Ппдрушнп пдјељеое Баоа Лука 9 8 88.9           

2.2. Ппдрушнп пдјељеое Приједпр 4 3 75.0           

2.3. Ппдрушнп пдјељеое Дпбпј 5 3 60.0           

2.4. Ппдрушнп пдјељеое Бијељина 6 4 66.7           

2.5. Ппдрушнп пдјељеое Истпшнп Сарајевп 5 4 80.0           

2.6. Ппдрушнп пдјељеое Требиое 5 3 60.0           

2 Администрација Ппдрушних пдјељеоа 34 25 73.5   8.4       

II АДМИНИСТРАЦИЈА ИНСПЕКТПРАТА 74 56 75.7   18.9       

  УКУПНП 370 296 80.0   100.0       
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Распплпживи кадрпвски пптенцијал пп ппдрушним јединицама  
у Инспектпрату Републике Српске  

Табела 2 

Р. 
бр. 

Инспекције  

П
П
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Л
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Тр
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о
е 

И
н

сп
ек

тп
р

ат
 

%
 у

ше
щ

ћ
а 

1 Тржищна инспекција 26 5 12 16 8 6 73 30.4  

1.1. Ппмпћник директпра - главни тржищни инспектпр 1      1   

1.2. Нашелници ппдрушнпг пдјељеоа  1 1    2   

1.3. Тржищни инспектпр 25 4 11 16 8 6 70   

2 Ппљппривредна инспекција 5  3 7 2 3 20 8.3  

2.1. Ппмпћник дир. - главни ппљппривредни инспектпр 1      1   

2.2. Нашелници ппдрушнпг пдјељеоа    1   1   

2.3. Фитпсанитарни инспектпр 2  2 6 2 2 14   

2.4. Ппљппрривредни инспектпр 2  1   1 4   

3 Шумарска инспекција 7 1 2 2 4 1 17 7.1  

3.1. Ппмпћник директпра - главни щумарски инспектпр 1      1   

3.2. Шумарски инспектпр 6 1 2 2 4 1 16   

4 Ветеринарска инспекција 4 1 1 2 1 1 10 4.2  

4.1. Ппмпћник директпра - главни ветеринарски инспектпр 1      1   

4.2. Ветеринарски инспектпр 3 1 1 2 1 1 9   

5 Впдна инспекција 3 1 1 1 1 1 8 3.3  

5.1. Ппмпћник директпра - главни впдни инспектпр 1      1   

5.2. Впдни инспектпр 2 1 1 1 1 1 7   

6 Технишка инспекција 5 2 1 6 2 1 17 7.1  

6.1. Ппмпћник директпра - главни технишки инспектпр    1   1   

6.2. Нашелник ппдрушнпг пдјељеоа     1  1   

6.3. Електрпенергетски инспектпр 1 1 1   1 4   

6.4. Термпенергетски инспектпр 2   1 1  4   

6.5. Рударски инспектпр  1  1   2   

6.6. Геплпщки инспектпр    1   1   

6.6. Електрпенергетски инспектпр у рударству    1   1   

6.7. Инспектпр за нафту и гас 2   1   3   

7 Сапбраћајна инспекција 5 2 1 4 2 1 15 6.3  

7.1. Ппмпћник директпра - главни сапбраћајни инспектпр    1   1   

7.2. Инспектпр за друмски сапбраћај 2 1 1 3 2 1 10   

7.3. Инспектпр за жељезнишки сапбраћај 2 1     3   

7.4. Инспектпр за впдни сапбраћај 1      1   

7.5. Инспектпр за ппщтански сапбраћај          

8 Урбанистишкп-грађевински инспекција 4   3 2 2 11 4.6  

8.1. Ппмпћник директпра - главни урбан.-грађ. инспектпр 1      1   

8.2. Урбанистишкп-грађевински инспектпр 2   1 1 1 5   

8.3. Инспектпр за защтиту живптне средине 1   1 1 1 4   

8.4. Гепдетски инспектпри    1   1   

9 Инспекција рада и защтите на раду 14 3 5 5 5 7 39 16.3  

9.1. Ппмпћник директпра - главни инспектпр рада 1      1   

9.2. Нашелници ппдрушнпг пдјељеоа 1     1 2   

9.3. Инспектпр рада и защтите на раду 12 3 5 5 5 6 36   

10 Здравственп-санитарна инспекција 8  2 3 2 1 16 6.7  

10.1. Ппмпћник директпра - главни здравст.-санитарни инспектпр 1      1   

   10.2. Инспектпр за здравствену защтиту 3   1   4   



 10 

   10.3. Инспектпр за здравствену исправнпст хране 2  2 1 1 1 7   

   10.4. Инспектпр за радијаципну защтиту 1      1   

   10.5. Фармацеутски инспектпр 1   1 1  3   

   10.6. Инспектпр за хемикалије          

   10.7. Инспектпр за спцијалну защтиту          

11 Прпсвјетна инспекција 6  1   1 8 3.3  

   11.1. Ппмпћник директпра - главни прпсвјетни инспектпр 1      1   

   11.2. Прпсвјетни инспектпр  5  1   1 7   

12 Инспекција за защтиту пд ппжара 3 1  2   6 2.5  

   12.1. Ппмпћник директпра - главни инспектпр защтите пд  ппжара 1      1   

   12.2. Прптивппжарни инспектпр 2 1  2   5   

I ИНСПЕКТПРИ 90 16 29 51 29 25 240 100.0 81.1 

II Администрација ПП 8 3 3 4 4 3 25  8.4 

I+II ППДРУЧНА ПДЈЕЉЕОА 98 19 32 55 33 28 265  89.5 

III УПРАВА ИНСПЕКТПРАТА       31  10.5 

I+II+IIII ИНСПЕКТПРАТ 98 19 32 55 33 28 296  100.0 

 
Кадрпвска пппуоенпст Инспектпрата Републике Српске 

Графикпн 1 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Т
р
ж

и
ш

н
а

П
о
љ

о
п
р
и
в
р
е
д

н
а

Ш
у
м

а
р
с
ка

В
е
те

р
и
н
а
р
с
ка

В
о
д

н
а

Т
е
х
н
и
ч
ка

С
а
о
б
р
а
ћ
а
јн

а

Г
р
а
ђ
е
в
и
н
с
ка

Р
а
д

а

З
д

р
а
в
с
тв

е
н
а

П
р
о
с
в
је

тн
а

П
р
о
ти

в
п
о
ж

а
р
н
а

Запослени Систематизација

 

 
У 12 инспекција Инспектпрата Републике Српске систематизпванп је 370 изврщилаца 

(296 инспектпра за 29 разлишитих инспекцијских пбласти) и 74 рукпвпдна и 
административнптехнишка радника у Управи Инспектпрата и у 6 ппдрушних пдјељеоа у 
Републици Српскпј. Тренутнп је заппсленп 296 изврщилаца (240 инспектпра и 56 рукпвпдна 
и административнптехнишка радника у Управи Инспектпрата и у 6 ппдрушних пдјељеоа у 
Републици Српскпј). 
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Квалификаципна структура заппслених у Инспектпрату 
Табела 3 

Р. 
бр. 

Квалификација 31.12.2008. 

1. Неквалификпвани намјещтеници 1 
2. Кквалификпвани намјещтеници 2 
3. Виспкпквалификпвани намјещтеници 4 
4. Средоа струшна спрема 31 
5. Вища струшна спрема   
6. Виспка струшна спрема 245 
7. Магистри наука 12 
8. Дпктпри наука 1 
 Укупнп 296 

 
Графикпн 2 

1 2 4
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Квалификациона структура запослених у Инспекторату

 
 
Пппуоенп је 80,0% изврщилаца (81,1 % инспектпра и 75,7% рукпвпдна и 

административнп-технишка радника). 
 Прпблем представља недпстатак инспектпра у сљедећим инспекцијама: 

- у Инспекцији за защтиту пд ппжара пппуоенпст је самп 32%, а нема ни једнпг 
инспектпра на ппдрушју Дпбпјске, Истпшнпсарајевске и Требиоске регије (инспекцијски 
надзпр самп на републишкпм нивпу), 

- у Прпсвјетнпј инспекцији пппуоенпст је 60%, а нема ни једнпг инспектпра на 
ппдрушју Приједпрске, Бјељинске и Истпшнпсарајевске регије, а инспекцијским надзпрпм 
нису ппкривене прганизације и устанпве у пбласти културе (инспекцијски надзпр самп на 
републишкпм нивпу),  

- у Здравственп-санитарнпј инспекцији у пбласти прпизвпдое и прпмета 
хемикалија и у пбласти спцијалне, ппрпдишне и дјешије защтите нема ни једнпг 
инспектпра (инспекцијски надзпр у пвим пбластима је самп на републишкпм нивпу), а у 
пбласти инспекцијскпг надзпра здравствене исправнпсти хране пппуоенпст је 58%, 

- у Сапбраћајнпј инспекцији у пбласти ппщтанскпг и телекпмуникација 
сапбраћаја нема ни једнпг инспектпра (инспекцијски надзпр у пвим пбластима је самп на 
републишкпм нивпу),  
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- у Впднпј инспекцији пппуоенпст је 70%, а самп 3 ппщтине имају ппщтинску 
впдну инспекцију, 

- у Ветеринарскпј инспекцији пппуоенпст је 82%, али самп 22 ппщтина имају 
ппщтинску ветеринарску инспекцију (недпстатак ппщтинских инспектпра надпмјещтава се 
пвлащћиваоем ветеринара из ветеринарских станица за стални надзпр у прпизвпдои), 

- у Ппљппривреднпј инспекцији пппуоенпст ппљппривредних инспектпра је 78%,  
а самп 29 ппщтина има ппщтинску ппљппривредну инспекцију, а пппуоенпст 
фитпсанитарних инспектпра је 87% (фитпсанитарни инспекцијски надзпр је самп на 
републишкпм нивпу и треба имати на уму захтјеве ЕУ везанп за кадрпвскп и материјалнп 
јашаое фитпсанитарнпг надзпра),   

- у Шумарскпј инспекцији пппуоенпст је 81%, али нека ппдрушја  нису дпвпљне 
ппкривена инспекцијским надзпрпм, кап Сарајевска и Приједпрска регија (инспекцијски 
надзпр самп на републишкпм нивпу),  

- у Технишкпј инспекцији у пбласти рударства и геплпгије (50% пппуоенпст) и у 
пбласти електрпенергетскпг инспекцијскпг надзпра у рударству (75% пппуоенпст) с 
наппменпм да  је инспекцијски надзпр у технишкпј инспекцији самп на републишкпм нивпу, 

- у Урбанистишкп-грађевинскпј инспекцији у дијелу екплпщке инспекције (75% 
пппуоенпст), а ппщтинске екплпщке инспекције има самп 21 ппщтина, 

- У Инспекцији рада и защтите на раду пппуоенпст је 86% с наппменпм да 
систематизација није у складу са еврппским стандардима (инспекцијски надзпр самп на 
републишкпм нивпу), 

- У Пдјељеоу за планираое, инфпрматику и инфпрмисаое недпвпљнп је 
систематизпванп IT изврщилаца за рад на имплементацију и развпју Инспекцијскпг 
инфпрмаципнпг система Републике Српске и ппред 6 IT асистената заппслених у 
ппдрушним пдјељеоима прекп прпјекта WB - ARDP на 2 дп 3 гпдине (пп истеку пвпг рпка 
преузима их Инспектпрат Републике Српске), 

- У Пдјељеоу за правне и ппщте ппслпве недпвпљнп је систематизпванп 
изврщилаца за ппслпве прганизације пбуке, прпмпције и кампаоа у Инспектпрату 
Републике Српске, кап и за технишке ппслпве везане за ппслпвни прпстпр Ппдрушнпг 
пдјељеоа Баоа Лука. 

На пснпву Закљушка Владе Републике Српске брпј 04/1-012-1043/08 пд 24.04.2008. 
гпдине крајем прпщле гпдине изврщен је избпр 29 изврщилаца, али нису мпгли бити 
примљени збпг неприхватаоа приједлпга Бучета Инспектпрата за 2009. гпдину. Бучет 
Инспектпрата Републике Српске је планиран на нивпу пствареоа у 2008. гпдини иакп је 
Инспектпрат Републике Српске јпщ у фази фпрмираоа и развпја и са станпвищта кадрпвских 
и са станпвищта материјалних претппставки. 

 
2.2.  Развој кадрова 
 
 Пбука кадрпва је знашајна активнпст у Инспектпрату Републике Српске, кпје су 
кпнстатнп присутне. Едукација кадрпва има за циљ да инспектпри щтп квалитетније 
пбављају свпј ппсап. У 2008. гпдини изврщена је сљедећа пбука кадрпва Инспектпрата: 

- ЕCDL (European Computer Driving Licence) пбука свих заппслених збпг увпђеоа 
Инспекцијскпг инфпрмаципнпг система Републике Српске и пптребе свакпдневнпг рада 
(пбавеза сих државних службеника), 

- семинар у Бриселу у прганизацији GTZ (Gesellschaft fűr Technische 
Zusammenarbeit) п защтити пптрпщаша, у Сарајеву у прганизацији Института за 
мјеритељстсвп БиХ п хармпнизацији прпписа и легислативе у пбласти прпмета племенитих 
метала, у Сарајеву у прганизацији Дирекције за еврппске интеграције БиХ п слпбпднпм 
кретаоу рпба, у Штпкхплму у прганизацији EU CARDS 2006 и Љубљани у прганизацији TAIEX 
(Technical Assistance and Information Exchange) п тржищнпм надзпру технишких прпизвпда, у 
Спфији у прганизацији WIPO (World Intellectual Property Organization) п интелектуалнпј 
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свпјини, у Баоа Луци у прганизацији ITR (Technical Assistance for the Transposition and 
Implementation of Technical Regulations in Bosnia and Herzegovina) п преузимаоу ЕУ 
директива за представнике тржищне и технишке инспекције, 

- семинари у вище градпва БиХ у прганизацији прпјекта EU CARDS – Ппдрщка  
екплпщкпј инспекцији за екплпщке инспектпре кап тренере,  

- семинари и кпнференције у вище градпва БиХ у прганизацији USAID-ELMO п 
интегрисанпј инспекцији рада, п мпдернпј инспекцији рада у малим/средоим предузећима, 
п хигијени и здрављу на раду, п  прпцјени ризика и защтити на раду за инспектпре рада и 
инспектпре других инспекција (здравственп-санитарна, урбанистишкп-грађевинска, впдна, 
технишка, сапбраћајна, прптивппжарна, ппљппривредна, щумарска), кпје ће пп пвлащћеоу 
мпћи радити кап инспектпри рада у пбластима кпје редпвнп надзиру, 

- семинар у Мпстару у прганизацији Агенције за безбједнпст хране БиХ п 
легислативи ЕУ п хигијени и службенпј кпнтрпли хране за представнике здравствене и 
ветеринарске инспекције,  

- семинари у Баоалуци у прганизацији USAID-ELMO п хигијени и здрављу на раду, у  
Рисну (Република Црна Гпра) у прганизацији Међунарпдне агенције за атпмску енергију (IAE) 
п прпблемима у примјени индустријских извпра јпнизујућег зрашеоа, у Сарајеву п 
управљаоу ппасним птпадпм, у Мпстару у прганизацији Агенције за безбједнпст хране п 
примјени еврппских директива у пбласти хране (предаваши из Хпландије и Ирске) за 
представнике здравственп-санитарне инспекције. 

У перипду пд фпрмираоа Инспектпрата Републике Српске (III/2006.) дп 31.12.2008. 
гпдине предузете су сљедеће мјере према заппсленима: 3 птказа, 5 суспензија и 12 
дисциплинских ппступака, кап и праћеое рада инспектпра за кпје су дпбијене пријаве и 
притужбе прекп Центра за пријаве и притужбе, кпји је уведен у септембру 2006. гпдине. 
 
2.3.  Кадровска проблематика у инспекцијама јединица локалне самоуправе 
 

Инспекцијски надзпр је извпрна функција Републике Српске и јединице лпкалне 
сампуправе инспекцијски надзпр врще на пснпву закпнпм ппвјерених ппслпва.   

Велики брпј, ппгптпвп маоих ппщтина нема дпвпљнп инспектпра, а ппсебнп впдних 
(самп 3 ппщтине), ветеринарских (22 ппщтине), екплпщких (21 ппщтина), сапбраћајних (27 
ппщтина), ппљппривредних (29 ппщтина) итд. 

Инспектпри у неким јединицама лпкалне сампуправе немају пптребне услпве за рад. 
Имали смп слушајева насилнпг пдузимаоа записника пд инспектпра, пнемпгућаваоа 
предузимаоа инспекцијских мјера, пнемпгућаваоа рада инспектпра и сл. Пвп су драстишни 
слушајеви. У разгпвпру са инспектприма јединицама лпкалне сампуправе мпгли смп стећи 
утисак да је у већем брпју ппщтина реална ситауција не дпзвпљава квалитетније ппремаое 
и пбуку инспектпра.  

У једнпм брпју, ппгптпвп маоих ппщтина кадрпвски је гптпвп немпгуће пппунити 
инспекцијска радна мјеста. 

Збпг слпженпсти актуелне ситуације неппхпднп је у нареднпм перипду ппсебнп 
анализирати пптребан брпј инспектпра на лпкалнпм нивпу, а тиме и у Републици Српскпј. 
 

3.  Стандардизација и информатизација инспекцијског надзора 
 

Усппстављаое Инфпрмаципнпг система Инспектпрата (IMS) и WEB странице 
Инспектпрата, дефинисанп Кпнцептпм, Инспектпрат Републике Српске је реализпвап на 
најбпљи мпгући нашин пбзирпм да се не ради самп п инфпрмаципнпм систему већ п 
темељнпј прпмјени нашина рада у инспекцијскпм надзпру и канцеларијскпм ппслпваоу . 

Е-Инспектпрат пмугућава ефикаснп управљаое инспекцијама, стандардизацију 
инспекцијскпг надзпра, планираое инспекцијских кпнтрпла уз примјену алгпритама 
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прпцјене ризика, динамишкп управљаое дпкументима, предметима и прпцесима, израду 
приједлпга за ппбпљщаое прпписа и администрацију без папира. 

Е-Инспектпр пмпгућава кприщћеое пренпснпг рашунара и щтампаша, електрпнски 
пптпис, ефикасну примјену искуства (база знаоа) крпз припрему инспектпра за кпнтрплу и 
ушеое млађих инспектпра.  

Инспектпрат Републике Српске је прпјекат IMS развијап у сарадои са три 
међунарпдна прпјекта USAID-SPIRA (Streamlining Permits and Inspections Regimes Activity), 
USAID-ELMO (Enabling Labour Mobility) и WB-ARDP (Agriculture and Rural Development Project): 

- израђен  је кпнцепт IMS, детаљнп пписан тпк инспекцијскпг надзпра на граници 
и у унутращопсти примјенпм UML метпдплпгијe за мпделпваое ппслпвних прпцеса, 

- припремљена је тендерска дпкументација за IMS спфтверску апликацију кпја је 
садржавала детаљан ппис захтјева и пшекиваних функципналнпсти IMS система (паралелнп 
са пвим активнпстима кадрпви Инспектпрата Републике су развили спфтвер за 
извјещтаваое ITS (Inspection Tracking System) кпји је ппслужип кап дпказ извпдивпсти 
предлпженпг кпнцепта (proof of concept) за IMS и кап спфтверски алат за прикупљаое 
ппдатака п изврщеним инспекцијским прегледима и извјещтаваое дп кпнашне 
имплементације IMS), 

- накпн спрпведене прпцедуре изабран је најппвпљнији ппнуђаш кпји је заједнп са 
кадрпвима Инспектпрата Републике Српске израдип IMS спфтверску апликацију, 

- набављена је рашунарска ппрема. 
Ствпрени су услпви за имплеменцију IMS: 
- пбушени су сви заппслени за рад на рашунару (ECDL пбука са еврппским 

цертификатпм), 
- пбушенп је 17 инспектпра тренера, кпји ће заједнп са ИТ асистентима у 

ппдрушним пдјељеоима, пбушавати инспектпре за рад на IMS систему, 
- слиједи расппдјела пренпсних рашунара и бежишних щтампаша и ппстепенп 

увпђеое инспектпра у рад и 
- наставак електрпнскпг ппвезиваоа гранишних прелаза/царинских исппстава, 

лпкалних инспекцијских пдјељеоа и агенција на нивпу БиХ. 
 

Бучет IMS прпјекта  
Табела 4 

Р. 
бр. 

Спецификација 

Ушесници у реализацији прпјекта 

USAID - SPIRA USAID - ELMO WB - ARDP ИНСПЕКТПРАТ УКУПНП 

Кпл 
Вријед. 

(КМ) 
Кпл 

Вријед. 
(КМ) 

Кпл 
Вријед. 

(КМ) 
Кпл 

Вријед. 
(КМ) 

Кпл 
Вријед. 

(КМ) 

1. IMS спфтверска апликација 1 

473,350 

  

173,773 

  

695,730 

  

254,411 

1 

1,597,264 

2. Microsoft лиценце 
2
   66   613 679 

3. Серверски рашунари са ппремпм     6 5 11 

4. Пренпсни рашунари са ппремпм 90 46 129 3 268 

5. Десктпп рашунари са ппремпм 4 20   73 97 

6. Пренпсни щтампаши 90 46 129   265 

7. Мултифункцијски щтампаши       20 20 

8. Десктпп щтампаши   10   50 60 

9. Скенери и спфтвер за скенираое 7       7 

10. Рашунарска мрежа       1 1 

11. ECDL START тренинг и IT тренинг 
3
 83 60 160 28 331 

 %  30  11  44  16  100 

                                                 
2
 Лиценце за Microsoft спфтвер пбезбијеђене су на пснпву Стратещкпг угпвпра  Владе Републике Српске и   

   Кпмпаније Microsoft.  
3

 28 заппслених у Инспектпрату је у прганизацији Агенције за државну управу ппхађалп ECDL тренинг и стеклп  

   ECDL цертификате  
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У септембру 2008. гпдине активирана  је WEB страница Инспектпрата Републике 
Српске (www.inspektorat.vladars.net).  

Инспектпрат Републике Српске је ппсредствпм CIPS укљушен у Централни регистар 
прекрщајних налпга Виспкпг судскпг и тужилашкпг савјета БиХ прекп прпјекта Регистар 
нпвшаних казни – ROF (Register of Fines) за све инспекције у Републици Српскпј. 
 Пд септембра 2006. гпдине функципнище Центар за пријаве и притужбе. 
 

Центар за пријаве и притужбе 
Табела 5 

Р.          
бр. 

Пријаве и притужбе 

IX-XII/06. I-XII/07. I-XII/08. IX /06.- XII/08. 

Пријаве/
притужбе 

Уше 
щће 

Пријав
е/прит
ужбе 

Уше 
щће 

Пријав
е/прит
ужбе 

Уше 
щће 

Пријав
е/прит
ужбе 

Уше 
щће 

I Укупан брпј ппзива 1,531 100.0 2,997 100.0 3,164 100.0 7,692 100.0 

1 Неисправни ппзиви 559 36.5 905 30.2 871 27.5 2,335 27.5 

2 Исправни ппзиви 972 63.5 2,092 69.8 2,293 72.5 5,357 72.5 

II Укупан брпј исправних ппзивиа 972 100.0 2,092 100.0 2,293 100.0 5,357 100.0 

  Укупан брпј пријава/притужби 1,205 124.0 2,678 128.0 3,063 133.6 6,946 129.7 

III Укупан брпј пријава/притужби 1,205 100.0 2,678 100.0 3,063 100.0 6,946 100.0 

1 Пријаве/притужбе за Инспектпрат 998 82.8 2,363 88.2 2,704 88.3 6,065 87.3 

2 Пријаве/притужбе за друге пргане 207 17.2 315 11.8 359 11.7 881 12.7 

2.1. Ппреска управа 17   113   142   272  

2.2. Министарствп унутращоих ппслпва 39   76   51   166  

2.3. Кпмунална пплиција  42   51   57   150  

2.4. Управна инспекција 10   15   11   36  

2.5. Пстали пргани 22   8   13   43  

2.6. Непптпуне пријаве 77   52   85   214  

III Пријаве/притужбе за Инспектпрат 998 100.0 2,363 100.0 2,704 100.0 6,065 100.0 

1 Пријаве субјеката кпнтрпле 865 86.7 2,171 91.9 2,437 90.1 5,473 90.2 

1.1 Тржищна инспекција 230 23.0 602 25.5 721 26.7 1,553  

1.2 Ппљппривредна инспекција 3 0.3 5 0.2 36 1.3 44  

1.3 Инспекција за щумарствп и лпвствп 26 2.6 60 2.5 39 1.4 125  

1.4 Ветеринарска инспекција 22 2.2 47 2.0 27 1.0 96  

1.5 Впдна инспекција 26 2.6 35 1.5 37 1.4 98  

1.6 Технишка инспекција 17 1.7 16 0.7 27 1.0 60  

1.7. Сапбраћајна инспекција 65 6.5 90 3.8 61 2.3 216  

1.8. Урбанистишкп-грађев. инспекција 127 12.7 121 5.1 138 5.1 386  

1.9. Инспекција рада и защтите на раду 309 31.0 1,056 44.7 1,155 42.7 2,520  

1.10 Здравственп-санитарна инспекција 40 4.0 139 5.9 155 5.7 334  

1.11 Прпсвјетна инспекција         37 1.4 37  

1.12 Инспекција защтите пд ппжара         4 0.1 4  

1.13 Администрација Инспектпрата              0  

2 Притужбе на рад инспектпра 133 13.3 192 8.1 267 9.9 592 9.8 

2.1. Притужбе на републ. инспектпре 61 6.1 122 5.2 194   377  

2.2. Притужбе на ппщтинске инспектпре 72 7.2 70 3.0 73   215  

Табела 5а 

Р.          
бр. 

Пријаве и притужбе 

IX-XII/06. I-XII/07. I-XII/08. Ин 
декс 
(08/0

7) 

IX/06.- XII/08. 

Репу 
бли 
шки 

Ппщ 
ти 

нски 

Уку 
пнп 

Репу 
бли 
шки 

Ппщ
тинс
ки 

Уку 
пнп 

Репу 
бли 
шки 

Ппщ
тин 
ски 

Уку 
пнп 

Репу 
бли 
шки 

Ппщт
ин 
ски 

Уку 
пнп 

1 Тржищна инспекција 6 2 8 10 7 17 10 4 14 82 26 13 39 

2 Ппљппривредна инспекција                           

3 Шумарска инспекција 2   2       1   1   3   3 

4 Ветеринарска инспекција 1 1 2 1 1 2 1   1   3 2 5 

5 Впдна инспекција             1   1   1   1 

6 Технишка инспекција 1   1       1   1   2   2 

7 Сапбраћајана инспекција       3 2 5   1 1 20 3 3 6 
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8 Урбанист-грађ. инспекција 2 5 7 1 5 6 1 3 4 67 4 13 17 

9 Инспек. рада и защтите на раду 7   7 13   13 7   7 54 27   27 

10 Здрав.-санитар. инспекција       1 2 3         1 2 3 

11 Прпсвјетна инспекција                           

12 Инспек. защтите пд ппжара                           

13 Администрација Инспектпрата  1   1 1   1         2   2 

 Укупнп 20 8 28 30 17 47 22 8 30 64 72 33 105 

 

Урађен је рашунарски систем за праћеое впзила Инспектпрата и рашунарскп-
кпмуникаципни систем за праћеое радне дисциплине заппслених у Инспектпрату. 

 

4.  Опремање Инспектората Републике Српске 
 
4.1.  Пословни простор Инспектората Републике Српске 
 

Инспектпрат Републике Српске је смјещтен у закупљенпм ппслпвнпм прпстпру, 
изузев Ппдрушнпг пдјељеоа Истпшнп Сарајевп. 

У 2009. гпдини има реалних изгледа да се рјещи ппслпвни прпстпр за Управу 
Инспектпрата, Ппдрушнп пдјељеое Баоа Лука и Ппдрушнп пдјељеое Дпбпј. За Ппдрушнп 
пдјељеое Бијељина биће ппнуђенп рјещеое за ппслпвни прпстпр на земљищту шији је 
власник Влада Републике Српске. Пстаје да се тражи рјещеое за  Ппдрушна пдјељеоа 
Приједпр и Требиое. 
 
4.2.  Рачунарска и комунукациона опрема 
 

Стаое рашунарске ппреме накпн набавке ппреме пп IMS прпјекту  
Табела 6 

Р.бр. Врста рашунарске ппреме Кплишина 
2. Рашунари 449 

2.1. Серверски рашунари са ппремпм 11 

2.2. Десктпп рашунари са ппремпм 158 

2.3. Пренпсни рашунари са ппремпм 280 

3. Штампаши 376 

3.1. Десктпп щтампаши 88 

3.2. Мултифункцијски щтампаши 23 

3.3. Пренпсни щтампаши 265 

7. Скенери  10 

 
Рашунарска ппрема у перипду 2006 - 2009. гпдина 

Табела 7 

Р. 
бр. 

Врста ппреме Ппшетнп стаое 2006. 2007. 2008. 2009. 

1 Рашунари 
4
 77 107 147 158 449 

2 Штампаши 
5
 31 53 79 101 376 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4
 Серверски, desktop и notebook рашунари 

5 Desktop, пренпсни  и мултифункцијски щтампаши 
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Стаое рашунарске ппреме 

Графикпн 3 

77

107

147 158

449

31

53

79

101

376

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

2006 2006 2007 2008 2009

у ком Рачунари Штампачи

 

 
4.3.  Возила 
 

Стаое впзила 31.12.2008. гпдине 
Табела 8 

Р. 
бр. 

Прганизаципне 
јединице 

Заппслени Инспектпри/впзила 

Укупнп 
Инспектп

ри 
Пстали 

Брпј  
инспе 
ктпра 

Брпј  
впзила 

Испект 
при/взилп 

1.  Управа Инспектпрата 43 12 31 12 5  

2. Ппдрушна пдјељеоа 253 228 25 228 108 2.11 

2.1. ПП Баоа Лука 88 80 8 80 37 2,16 

2.2. ПП Приједпр 19 16 3 16 8 2,00 

2.3. ПП Дпбпј 32 29 3 29 13 2,23 

2.4. ПП Бијељина 53 49 4 49 22 2,23 

2.5. ПП Истпшнп Сарајевп 33 29 4 29 16 1,81 

2.6. ПП Требиое 28 25 3 25 12 2,08 

 Инспектпрат 296 240 56 240 113  

 
Стаое впзила Инспектпрата 2006, 2007. и 2008. гпдине 

Табела 9 

Р.  
бр. 

Нашин стицаоа впзила 
Брпј мптпрних впзила 

XII/2006. XII/2007. XII/2008. 

1. Преузимаое - пренпс из претхпдне гпдине 72 83 86 

2. Набавка старп за нпвп 11 2 (17 – 15) 34 

3. Искоиженп  1 1 

  Укупнп на евиденцији 83 84 119 

4. На прпвјери (кпд МУП)  4 4 

5. Неупптребљивп (за расхпдпваое)   2 

  Укупнп на распплагаоу 83 80 113 

  % впзила старијих пд 10 гпдина   10% 

  % впзила старијих пд 10 гпдина   33% 
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У 2008. гпдини у пквиру прпјекта WB-ARDP (World Bank – Аgriculture and Rural 
Development Project) пбезбјеђени су 34 нпва впзила, шиме је ствпрен елементарни услпв за 
рад инспектпра. Даље треба радити првенственп на замјени старијих впзила збпг 
ефикаснијег рада инспектпра и оихпву безбједнпст, пбзирпм да је 1/10 впзила старије пд 10 
гпдина, а oko 1/3 впзила старије пд 7 гпдина.  
 

4.4.  Остала опрема за инспекторе 
 

Инспектпрат Републике Српске је у пквиру прпјекта EU CARDS ущап у пбезбјеђеое 
ппрема за узпркпваое, за шуваое и плпмбираое узпрака, oпреме за индикацију 
неусаглащенпсти са прпписима, стандардима и сл, ппмпћне и защтитне ппреме за 
инспекцијски надзпр. 

 

5.  Јавност рада 
 
Птвараое Инспектпрата Републике Српске утицалп је на раст друщтвене дисциплине 

у примјени прпписа, транспарентнији рад инспектпра и смаоиваое кпрупције. 
 

6.  Финансијски капацитет Инспектората Републике Српске 
 

Бучет Инспектпрата 
Табела 10 

Р. 
бр. 

Бучетске ставке 2008. 2009. 

1 Брутп плате и накнаде трпщкпва заппслених 8,895,644 9,047,560 

2 Трпщкпви материјала и услуга 1,619,781 1,408,142 

2.1 Путни трпщкпви 118,833 96,968 

2.2 Трпщкпви енергије 65,829 73,540 

2.3 Кпмуналне и кпмуникаципне услуге 265,194 231,330 

2.4 Материјал 61,094 18,621 

2.5 Превпз и гпривп 261,998 193,200 

2.6 Закуп импвине и ппреме 531,210 539,182 

2.7 Текуће пдржаваое 113,908 91,426 

2.8 Псигураое, банкарске и услуге платнпг прпмета 50,120 52,040 

2.9 Угпвпрене услуге 151,595 111,835 

3 Текуће ппмпћи 29,847 20,000 

4 Капитална улагаоа 47,862   

  УКУПНП 10,593,134 10,475,702 

   
 Инспектпрат је реализпвап пдпбрени бучет за 2008. гпдину са 99%. Ребалансирани бучет 
Инспектпрата је изнпсип 10.750.560 КМ, реализација је 10.593.134 КМ, а разлика наведена 
два изнпса представља маое реализпвани бучет у изнпсу пд 157.426 КМ збпг немпгућнпсти 
пријема 29 изврщилаца пп заврщенпј прпцедури избпра на пснпву Закљушка Владе 
Републике Српске брпј 04/1-012-1043/08 пд 24.04.2008. гпдине. 

Бучет Инспектпрата за 2009. гпдину је за 1% нижи пд Бучета за 2008. гпдину иакп је 
Инспектпрат Републике Српске у развпју: 

- У 2008. гпдини у Инспектпрат су интегрисане три нпве инспекције (Прпсвјетна, за 
защтиту пд ппжара и за спцијалну защтиту), за кпје су неппхпдни нпви изврщипци, 

- у трећем кварталу 2008. гпдине прекп прпјекта WB-АRDP пбезбјеђена су 34 
впзила, кпја треба ставити у функцију и пдржавати, 

- у пквиру интегрисаних прпјеката USAID-SPIRA, USAID-ELMO и WB-АRDP у 2009. 
гпдини ставиће се у функцију нпви Инспекцијски инфпрмаципни систем Републике Српске, 
щтп ппдразумјева 573 нпве рашунарске јединице (291 рашунар, 275 щтампаша и 7 скенера) са 
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знашајнпм пратећпм ппремпм, кпју треба ставити у функцију и пдржавати (свакакп не у 
шитавпј ппслпвнпј 2009. гпдини), 

-  у 2009. гпдини Управа Инспектпрата и Ппдрушнп пдјељеое ће уселити у 
властити ппслпвни прпстпр, за кпји ће у 2010. гпдини бити пптребни нпви изврщипци за 
ппслуживаое тпг прпстпра (ппртири, шувари, кућни мајстпри) итд.  
 У Извјещтајима п ревизији финансијских извјещтаја Републишке управе за 
инспекцијске ппслпве за 2006, 2007. и 2008. гпдину Главна служба за ревизију јавнпг сектпра 
Републике Српске дала је ппзитивнп мищљеое, јер је ппслпваое Инспектпрата пп свим 
битним питаоима усклађенп са важећим закпнским прпписима.  
 

7.  Закључне напомене 
 

Дпсадащои развпј Инспектпрата је пмпгућип улазак у нпви међунарпдни прпјекат 
кпји финансира щведска SIDA: увпђеое система квалитета према стандардима ISO 
9001:2008, ISO 17020 и ISO 27001. Припрема прпјекта изврщиће се дп краја 2009. гпдине. 

Изграђиваоем  кадрпвске и материјалне инфраструктуре инспекцијскпг надзпра и 
цертификацијпм система квалитета Инспектпрат је ствприп услпве за прихватаое нпвпг 
нашина рада према директивама и другим прпписима Еврппске уније накпн оихпвпг 
преузимаоа и имплементације. 
 

II.  ЕФЕКТИ РАДА ИНСПЕКТОРАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

1.  Међународна афирмација Инспектората Републике Српске 
 

У пквиру некпликп међунарпдних прпјекта (USAID-SPIRA, USAID-ELMO, WB-АRDP) 
Инспектпрат Републике Српске:  

- у септембру 2007. гпдине ппстап Члан Међунарпдне аспцијације инспектпра 
рада у Луксембургу (IALI – International Association of Labour Inspection) ппд пкриљем 
Међунарпдне прганизације рада (ILO -  International Labour Organization),  

- у нпвембру 2007. гпдине ппстап CIS (Centre international d'information de securite 
et de sante au travail) Сараднишки центар за Републику Српску Међунарпднпг 
инфпрмаципнпг центра за сигурнпст и здравље на раду у Женеви, 

- у јуну 2009. гпдине у Баоа Луци пптписап Сппразум п сарадои са Инспектпратпм 
рада Ппртугала, 

- 9. и 10. јуна 2008. гпдине делегација Инспектпрата Републике Српске 
ушествпвала у Женеви на 12. кпнгресу Међунарпднпг удружеоа инспекција рада и на 97. 
сједници Међунарпдне прганизације рада, 

- пд 25. дп 27. септембра 2008. гпдине, ппд ппкрпвитељствпм Међунарпдне 
прганизације рада и Међунарпднпг удружеоа инспекција рада, делегација Инспектпрата 
Републике Српске ушествпвала је у Спфији на Првпј регипналнпј кпнференцији инспекција 
рада Југпистпшне Еврппе, Азербејчана и Украјине (RALI – Regional Association of Labour 
Inspection) на кпјпј је пснпван Регипнални савез инспекција рада Југпистпшне Еврппе, 
Азербејчана и Украјине и пптписана Декларација п регипналнпј сарадои инспекција рада 
Југпистпшне Еврппе, Азербејчана и Украјине (Спфијска Декларација), 

- пд 19. дп 21. пктпбра ушествпваое делегација Инспектпрата Републике Српске у 
Ппдгприци на Регипналнпј кпнференцији п јашаоу ппслпвнпг пкружеоа у Југпистпшнпј 
Еврппи (директпр Инспектпрата је бип панелиста за развпј инспекцијскпг система), 

- у пктпбру 2008. гпдине међунарпднп савјетпваое у Ппатији (Република Хрватска) 
п защтити на раду у регији Алпе – Јадран, 

- пд 14. дп 17. пктпбра ушествпваое представника Инспектпрата Републике Српске 
на Кппапнику на гпдищоем струшнпм савјетпваоу тржищних инспектпра Србије, 
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- пд 30. и 31. пктпбра ушествпваое представника Инспектпрата Републике Српске у 
Херцег Нпвпм на гпдищоем струшнпм савјетпваоу тржищних инспектпра Црне Гпре. 
 

2.  Утицај на регулаторну реформу у Републици Српској 
 

Aнализпм прпписа кпје примјеоује Инспектпрат Републике Српске (пкп 130 закпна и 
прекп 800 ппдзакпнских аката) запаженп је сљедеће: 

- некпнзистентнпст прпписа (Закпн п инспекцијама – материјални прпписи, Закпн 
п привредним друщтвима – већи брпј других закпна, Закпн п защтити на раду - Закпн п 
тргпвини у вези нашина испуоенпсти услпва за птвараое фирми, Закпн п ГМП РС - Закпн п 
ГМП БиХ, Закпн п храни РС - Закпн п храни РС БиХ,  Закпн п защтити пд ппжара – Закпн п 
цивилнпј защтити и сл.), 

- недпстатак прпписа (пглащаваое, ватрпгаствп, интелектуална свпјина, 
ппднпщеое прекрщајних пријава, прптивексплпзивна защтита и др.) и ппдзакпнских 
прпписа (фитпсанитарне пбласте, защтите пд ппжара, впде, предщкплскп, пснпвнп и средое 
пбразпваоа и васпитаоа, пбласт урбанизма, грађеоа и екплпгије, ветеринарствп, здравствп 
и сл.), 

- застарјелпст прпписа (правилници п квалитету прпизвпда, правилници п 
технишкпм и сеизмишкпм псматраоу виспких брана правилници п технишким нпрмативима, 
кпји се пднпсе на ппсуде ппд притискпм, уређаје за запаљиве тешнпсти и гаспве, арматуре и 
уређаје у зпнама ппаснпсти из СФРЈ ), 

- пптреба ревизије прпписа (защтиту ппљппривреднпг земљищта, кпнцесије, 
нпмађеое, пренпрмиранпст технишких и других услпва за рад у тргпвини и угпститељству, 
прпцјена ризика у пбласти защтите на раду, квалитет нафтних деривата, цијена прпизвпда и 
услуга, испуоенпст услпва за пбављаое дјелатнпсти, илегални рад у здравству и другим 
дјелатнпстима, прпписи п раду пензипнера у специфишним пбластима,  пплагаое струшних и 
других испита у рударству, рашунпвпдству и ревизији и сл, казнена пплитика у ппјединим 
закпнима), 

- реалнпст/прпвпдивпст прпписа (збриоаваое медицинскпг, живптиоскпг, 
радипактвнпг птпада, неппстпјаое карантинских пбјеката, стпшних грпбаља и кафилерија и 
''санитарних'' клапница, пдвпдоа птпадних впда за ппдрушја градпва и насеља гдје нема 
јавне канализације, сет ''екплпщких'' закпна, сепски впдпвпди, прпписи из пбласти надзпра 
над тржищтем збпг неппстпјаоа тестне инфраструктуре, традиципнална прпизвпдоа и 
прпмет предмета и ствари кпје служе вјерским пптребама, прпписи у пбласти виспкпг 
пбразпваоа и сл.), 

- преузимаое прпписа ЕУ/хармпнизација прпписа – максималнп кприщћеое 
института ентитетскпг мищљеоа и/или сагласнпсти кпд дпнпщеоа прпписа на нивпу БиХ, 
 

3.  Квантитативни резултати рада 
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Извјещтај п раду Републишке управе за инспекцијске ппслпве за 2008. гпдину 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Табела 11 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

I Тржищна инспекција 96,318 742 1,235 98,295 98.0 1,927 347 4 2,278 2.32 1,401 218 35 123 41 50 305         2,173 64.5 2,021 18 2,039 99.1   30     

A Сппљнптргпвински надзпр 91,876     91,876 100.0 33     33 0.04 13           13         26 50.0 12 2 14 85.7         

Б Унутращои надзпр 4,442 742 1,235 6,419 69.2 1,894 347 4 2,245 35.0 1,388 218 35 123 41 50 292         2,147 64.6 2,009 16 2,025 99.2   30     

1 Тргпвина  3,024 147 775 3,946 76.6 1,223 76   1,299 32.9 845 115 8 113 34 41 52         1,208 70.0 1,290 5 1,295 99.6   17     

2 Угпститељствп и туризам  1,100 72 344 1,516 72.6 578 47 3 628 41.4 468 61 4 1 3   95         632 74.1 427 4 431 99.1   3     

3 Услужне дјелатнпсти  148 23 28 199 74.4 45 19   64 32.2 17 7 9 1 1   19         54 31.5 61 2 63 96.8   1     

4 Псталп  170 500 88 758 22.4 48 205 1 254 33.5 58 35 14 8 3 9 126         253 22.9 231 5 236 97.9   9     

II Ппљппривредна инспекција 42,041 15 194 42,250 99.5 185 10 12 207 0.49 64 16   66   34 11       5 196 32.7 73 34 107 68.2   3     

А Кпнтрпла на граници 41,367     41,367 100.0 9     9 0.02             5       4 9                   

1 Впће и ппврће 7,414     7,414 100.0                                                     

2 Меркантилни кукуруз 5,200     5,200 100.0 3     3 0.06             3         3                   

3 Меркантилна пщеница 8,619     8,619 100.0                                                     

4 Стпшна храна  4,888     4,888 100.0                                                     

5 Псталo 8,323     8,323 100.0 1     1 0.01             1         1                   

6 Шумски дрвни спртименти 1,492     1,492 100.0                                                     

7 Резана грађа 552     552 100.0                                                     

8 Сјеме и садни материјал 982     982 100.0 2     2 0.20             1       1 2                   

9 Фитпфармацеутска средства 116     116 100.0                                                     

10 Кпмппст  264     264 100.0                                                     

11 Цвијеће 687     687 100.0 3     3 0.44                     3 3                   

12 Ђубрива 2,830     2,830 100.0                                                     

Б Унутращоа кпнтрпла 674 15 194 883 76.3 176 10 12 198 22.4 64 16   66   34 6       1 187 34.2 73 34 107 68.2   3     

1 Биљна прпизвпдоа 236 2 23 261 90.4 27 1   28 10.7 13 3   8   5         1 30 43.3 5 4 9 55.6         

2 Ппдстицаји у ппљппривреди 147 8 22 177 83.1 29 6 7 42 23.7 33                     33 100.0 35 3 38 92.1   3     

3 Ппљппривреднп земљищте 38 1 10 49 77.6 10   3 13 26.5 7           2         9 77.8 7   7 100.0         

4 Фитпфармацеутска средства 63 1 12 76 82.9 21 1   22 28.9 6     9   10           25 24.0 20 10 30 66.7         

5 Стпшарствп 78 1 6 85 91.8 8     8 9.4 1     4   3           8 12.5 3   3 100.0         

6 Дуван 1     1 100.0 1     1 100.0   1                   1                   

7 Винп и ракија 111 1 118 230 48.3 80 1 2 83 36.1 4 12   45   16 3         80 5.0 3 17 20 15.0         

8 Рибарствп   1 3 4     1   1 25.0             1         1                   
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III Шумарска инспекција  993 176 268 1,437 69.1 239 97 13 349 24.3 235 19 15       36         305 77.0 216 9 225 96.0 10 30     

1 Државне щуме 655 84 134 873 75.0 155 43 6 204 23.4 156 9         13         178 87.6 117 2 119 98.3 5 11     

2 Приватне щуме 74 30 12 116 63.8 12 17   29 25.0 15 1         1         17 88.2 21 2 23 91.3   1     

3 Примарна прерада дрвета 169 38 107 314 53.8 59 27 6 92 29.3 50 9 15       15         89 56.2 53 2 55 96.4 4 14     

4 Лпвствп 94 24 15 133 70.7 13 10 1 24 18.0 14           7         21 66.7 25 3 28 89.3 1 4     

5 Псталп 1     1 100.0                                                     

IV Ветеринарска инспекција  745 331 278 1,354 55.0 133 179 4 316 23.3 203 2 4       24   5   49 287 70.7 46 15 61 75.4 8 6     

1 Прпиз.и прпм.нам.аним.ппр. 476 77 40 593 80.3 54 18 3 75 12.6 19 2 3       2   1   6 33 57.6 37 14 51 72.5 4 1     

2 Ветеринарска дјелатнпст  36 34 20 90 40.0 15 16 1 32 35.6 28   1                 29 96.6 2 1 3 66.7 1 5     

3 Заразне бплести и зппнпзе  147 191 215 553 26.6 62 144   206 37.3 155           22   4   43 224 69.2 6   6 100.0 3       

4 Прпиз.и прпмет вет. лијекпва  25 20 1 46 54.3 1     1 2.2 1                     1 100.0                 

5 Псталп 61 9 2 72 84.7 1 1   2 2.8                           1   1 100.0         

V Впдна инспекција 457 108 220 785 58.2 271 76 24 371 47.3 307           35     1   343 89.5 67 7 74 90.5 1 5     

1 Защтита пд впда 184 49 77 310 59.4 110 39 7 156 50.3 118           25     1   144 81.9 32 7 39 82.1 1 3     

1.1. Пдржаваое ријешних кприта 128 21 55 204 62.7 74 16 3 93 45.6 66           22         88 75.0 21 6 27 77.8 1 2     

1.2. Псталп 56 28 22 106 52.8 36 23 4 63 59.4 52           3     1   56 92.9 11 1 12 91.7   1     

2 Кприщћеое впда 19 8 13 40 47.5 16 6 2 24 60.0 24                     24 100.0 2   2 100.0   1     

3 Защтита впда 235 26 122 383 61.4 140 17 14 171 44.6 154           3         157 98.1 27   27 100.0         

4 Псталп 19 25 8 52 36.5 5 14 1 20 38.5 11           7         18 61.1 6   6 100.0   1     

VI Технишка инспекција 1,725 220 419 2,364 73.0 476 111 23 610 25.8 502   1       29         532 94.4 108 64 172 62.8   5     

1 Електрпенергетика 220 72 199 491 44.8 184 54 4 242 49.3 221   1       8         230 96.1 17 1 18 94.4   1     

1.1. Прпизвпдоа електр. енергије 5 1 6 12 41.7 3 1   4 33.3 4   1                 5 80.0 2   2 100.0         

1.2. Пренпс електришне енергије 25 14 26 65 38.5 18 8 2 28 43.1 29           1         30 96.7 4   4 100.0         

1.3. Дистрибуција  елект. енергије. 152 46 143 341 44.6 138 36 2 176 51.6 164           3         167 98.2 7   7 100.0   1     

1.4. Пптрпщаши електр. енергије 38 11 24 73 52.1 25 9   34 46.6 24           4         28 85.7 4 1 5 80.0         

2 Термпенергетика  471 82 94 647 72.8 89 15   104 16.1 102           2         104 98.1 20   20 100.0   1     

2.1. Испуо. услпва за пбав. дјелат. 10   1 11 90.9 1     1 9.1 1                     1 100.0                 

2.2. Прпиз. ппреме ппд притискпм 35 4   39 89.7                                                     

2.3. Експл. ппреме ппд притискпм 426 78 93 597 71.4 88 15   103 17.3 101           2         103 98.1 20   20 100.0   1     

3 Рударствп  138 51 74 263 52.5 99 37 14 150 57.0 128           19         147 87.1 57 5 62 91.9   2     

3.1. Експлпат. минер. сирпвина 99 51 46 196 50.5 75 37 7 119 60.7 97           19         116 83.6 43 5 48 89.6   2     

3.2. Прпјект. и перипд. прегледи  12   3 15 80.0 4     4 26.7 4                     4 100.0                 

3.3. Електрпенер. у рударству 27   25 52 51.9 20   7 27 51.9 27                     27 100.0 14   14 100.0         

4 Геплпгија 64 5 48 117 54.7 39 2 5 46 39.3 44                     44 100.0 14   14 100.0   1     

4.1. Прпјектпв. и лабпр. испитив. 4 1 1 6 66.7 1 1   2 33.3 1                     1 100.0                 

4.2. Експлпатац. минер. сирпвина 46   42 88 52.3 31   5 36 40.9 35                     35 100.0 14   14 100.0   1     

4.3. Истражив. минерал. сирпвина 14 4 5 23 60.9 7 1   8 34.8 8                     8 100.0                 

5 Нафта и гас 832 8 2 842 98.8 65 1   66 7.8 5                     5 100.0   58 58           

6 Псталп   2 2 4     2   2 50.0 2                     2 100.0                 

VII Инсп. за сапбраћај и везе  1,335 266 392 1,993 67.0 587 144 7 738 37.0 514           53 1   7   575 89.4 265   265 100.0   3     

1 Друмски сапбраћај 941 208 297 1,446 65.1 463 117 4 584 40.4 385           41 1   7   434 88.7 249   249 100.0   3     

2 Жељезнишки сапбраћај 331 37 65 433 76.4 84 16 3 103 23.8 88           2         90 97.8 8   8 100.0         

3 Впдни сапбраћај 56   24 80 70.0 33     33 41.3 26           6         32 81.3 8   8 100.0         

4 Ппщтански сапбраћај   1   1     1   1 100.0             1         1                   

5 Технишки прегледи 7 20 6 33 21.2 7 10   17 51.5 15           3         18 83.3                 
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VIII Урб.-грађевинска инспекција 647 157 308 1,112 58.2 396 100 35 531 47.8 362   2       50     1   415 87.2 47 1 48 97.9   5     

1 Урбанизам и грађеое  385 90 126 601 64.1 188 53 23 264 43.9 156   1       47     1   205 76.1 24 1 25 96.0   4     

1.1. Испуоенпст услпва за рад  195 4 49 248 78.6 67 1 14 82 33.1 35           24         59 59.3 12   12 100.0         

1.2. Фабрике бетпна  71   30 101 70.3 48     48 47.5 38           4         42 90.5 2 1 3 66.7         

1.3. Пбјекти у експлпатацији 64 53 19 136 47.1 45 31 2 78 57.4 56           7         63 88.9           3     

1.4. Грађеое пбјеката  19 16 16 51 37.3 8 13 5 26 51.0 7   1       10     1   19 36.8 8   8 100.0   1     

1.5. Урбан.-технишка дпкумент. 16 8 6 30 53.3 8 6 1 15 50.0 11                     11 100.0                 

1.6. Прпстпрнп-планска дпкумент. 2 8 2 12 16.7 1 1 1 3 25.0 2           1         3 66.7 2   2 100.0         

1.7. Асфалтне базе  13 1 3 17 76.5 7 1   8 47.1 6           1         7 85.7                 

1.8. Псталп 5   1 6 83.3 4     4 66.7 1                     1 100.0                 

2 Екплпгија  243 26 179 448 54.2 193 18 12 223 49.8 201   1       2         204 98.5 21   21 100.0   1     

2.1. Екплпщка дпзвпла 213 23 157 393 54.2 173 14 8 195 49.6 178           1         179 99.4 13   13 100.0         

2.2. Управљаое птпадпм 25 3 21 49 51.0 19 4 4 27 55.1 22   1       1         24 91.7 8   8 100.0   1     

2.3. Испуоенпст услпва за рад  5   1 6 83.3 1     1 16.7 1                     1 100.0                 

3 Гепдезија 19 41 3 63 30.2 15 29   44 69.8 5           1         6 83.3 2   2 100.0         

3.1. Извпђеое радпва 8 13   21 38.1 7 11   18 85.7 2                     2 100.0 2   2 100.0         

3.2. Испуоенпст услпва за рад  1     1 100.0 1     1 100.0                                           

3.3. Гепдетски уређаји 2 1   3 66.7 2 1   3 100.0                                           

3.4. Псталп 8 27 3 38 21.1 5 17   22 57.9 3           1         4 75.0                 

IX Инспек. рада и защт. на раду 3,923 1,696 2,339 7,958 49.3 1,883 896 123 2,902 36.5 2,258   8       386         2,652 85.1 978 165 1,143 85.6 2 123 4   

1 Радни пднпси и заппщљаваое 3,115 1,546 1,683 6,344 49.1 1,311 776 103 2,190 34.5 1,655   8       325         1,988 83.2 809 128 937 86.3   117 4   

2 Защтита на раду 808 150 656 1,614 50.1 572 120 20 712 44.1 603           61         664 90.8 169 37 206 82.0 2 6     

X Здрав.- санитарна инспекција 49,884 131 484 50,499 98.8 459 64 11 534 1.06 418   15 25     66       12 536 78.0 105 11 116 90.5   6     

А Сппљнптрг. надзпр 49,128     49,128 100.0 23     23 0.05       14             9 23   3   3 100.0         

Б Унутращоа кпнтрпла 756 131 484 1,371 55.1 436 64 11 511 37.3 418   15 11     66       3 513 81.5 102 11 113 90.3   6     

1 Прпизв. и прпмет лијекпва  260 34 186 480 54.2 163 21 8 192 40.0 126   11 8     56       3 204 61.8 85   85 100.0   6     

2 Здрав. и прптивепид. защтита 330 65 190 585 56.4 191 24   215 36.8 195   4       9         208 93.8 9 8 17 52.9         

3 Радијаципна защтита 103 22 53 178 57.9 51 13 1 65 36.5 63                     63 100.0 2   2 100.0         

4 Прпизвпдоа и прпмет птрпва  52 2 25 79 65.8 27     27 34.2 26                     26 100.0                 

5 Санитарна защтита  11 2 24 37 29.7 4 1 2 7 18.9 5                     5 100.0 4   4 100.0         

6 Пстале дјелатнпсти   6 6 12     5   5 41.7 3     3     1         7 42.9 2 3 5 40.0         

XI Инсп. за защтиту пд ппжара 235 100 149 484 48.6 188 55 7 250 51.7 233     1     30         264 88.3 4   4 100.0   15     

1 Услпви за пбављаое дјелатн. 9 4 2 15 60.0 3 2   5 33.3 5           2         7 71.4                 

2 Кплективнп станпваое 2 5 3 10 20.0 2 4   6 60.0 5           1         6 83.3           1     

3 Прив. и ванприв. дјелатнпсти 207 75 133 415 49.9 170 42 7 219 52.8 205     1     25         231 88.7 4   4 100.0   14     

4 Шумарствп и ппљппривреда 5 7 4 16 31.3 4 5   9 56.3 9                     9 100.0                 

5 Ватрпгасне јединице 11 7 5 23 47.8 8     8 34.8 8                     8 100.0                 

6 Псталп 1 2 2 5 20.0 1 2   3 60.0 1           2         3 33.3                 

XII Прпсвјетна инспекција 376 492 213 1,081 34.8 158 165 1 324 30.0 311           2         313 99.4 20 4 24 83.3 4 24     

1 Предщкп васпит.и пбразпв. 12 6 2 20 60.0 2 2   4 20.0 4                     4 100.0                 

2 Пснпвнп васпит. и пбразпв. 211 101 124 436 48.4 105 39 1 145 33.3 144                     144 100.0 8 1 9 88.9   3     

3 Средое  пбразпв. и васпитаое 101 210 58 369 27.4 38 50   88 23.8 83                     83 100.0 6 3 9 66.7 4 6     

4 Виспкп пбразпваое 49 171 27 247 19.8 11 71   82 33.2 76           2         78 97.4 6   6 100.0   14     

5 Ушенишки стандард 1 2 2 5 20.0 1 1   2 40.0 2                     2 100.0           1     

6 Студентски стандард 1 2   3 33.3 1 2   3 100.0 2                     2 100.0                 

7 Псталп 1     1 100.0                                                     
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XIII Укупнп 198,679 4,434 6,499 209,612 94.8 6,902 2,244 264 9,410 4.5 6,808 255 80 215 41 84 1,027 1 5 9 66 8,591 79.2 3,950 328 4,278 92.3 25 255 4   

А Сппљнптргпвински прпмет 182,371     182,371 100.0 65     65 0.04 13     14     18       13 58 22.4 15 2 17 88.2         

Б Унутращои надзпр 16,308 4,434 6,499 27,241 59.9 6,837 2,244 264 9,345 34.3 6,795 255 80 201 41 84 1,009 1 5 9 53 8,533 79.6 3,935 326 4,261 92.3 25 255 4   

 
 

Уппредни приказ брпја кпнтрпла и предузетих мјера 2007. и 2008. гпдини 
                                                                                                                                                                                                                                                                            Табела 12 

Р. 
бр. 

Инспекције и  
инспекцијске пбласти 

Кпнтрпле Управне мјере Казнене мјере 

Жалбе 
Брпј Уредне Превентивне/Кпрективне Репресивне 

Прекрщајне 
Кривишне  

Прекрщајни налпг Прекрщ. пријава 

2007 2008 I 2007 2008 Ir 2007 2008 Ir 2007 2008 2007 2008 I 2007 2008 I 2007 2008 I 2007 2008 I 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

I Тржищна инспекција 89,475 98,295 1.10 86,637 96,017 1.01 1,548 1,401 1.14 1,182 772 1,808 2,021 1.12 265 18 0.07 3     41 30 0.73 

A Сппљнптргпвински надзпр 81,972 91,876 1.12 81,926 91,843 1.00   13   46 13   12   1 2 2.00             

Б Унутращои надзпр 7,503 6,419 0.86 4,711 4,174 1.04 1,548 1,388 1.12 1,136 759 1,808 2,009 1.11 264 16 0.06 3     41 30 0.73 

1 Тргпвина  4,932 3,946 0.80 2,896 2,647 1.14 1,258 845 1.10 721 363 1,307 1,290 0.99 182 5 0.03       23 17 0.74 

2 Угпститељствп и туризам  1,081 1,516 1.40 794 888 0.80 106 468 1.76 146 164 173 427 2.47 36 4 0.11       5 3 0.60 

3 Услужне дјелатнпсти  439 199 0.45 269 135 1.11 16 17 3.05 139 37 136 61 0.45 24 2 0.08 3     8 1 0.13 

4 Псталп  1,051 758 0.72 752 504 0.93 168 58 0.41 130 195 192 231 1.20 22 5 0.23       5 9 1.80 

II Ппљппривредна инспекција 41,703 42,250 1.01 41,442 42,043 1.00 83 64 1.02 176 132 62 73 1.18 19 34 1.79 1       3   

А Кпнтрпла на граници 41,072 41,367 1.01 41,056 41,358 1.00 3     13 9                         

Б Унутращоа кпнтрпла 631 883 1.40 386 685 1.27 80 64 1.04 163 123 62 73 1.18 19 34 1.79 1       3   

1 Биљна прпизвпдоа 210 261 1.24 162 233 1.16 26 13 0.85 25 17 4 5 1.25 9 4 0.44             

2 Ппдстицаји у ппљппривреди 52 177 3.40 47 135 0.84 5 33 1.00     4 35 8.75 1 3 3.00 1       3   

3 Ппљппривреднп земљищте 117 49 0.42 55 36 1.56 26 7 1.82 35 2 24 7 0.29 2                 

4 Фитпфармацеутска средства 97 76 0.78 57 54 1.21 6 6 1.56 33 19 28 20 0.71 6 10 1.67             

5 Стпшарствп 46 85 1.85 31 77 1.34 9 1 0.18 4 7 2 3 1.50                   

6 Дуван   1                 1                         

7 Винп и ракија 85 230 2.71 19 147 2.86 1 4 3.30 65 76   3     17               

8 Рибарствп 19 4 0.21 10 3 1.43 7     1 1       1                 

9 Ђубрива и пплемеоиваши земљищта 5     5                                       

III Шумарска инспекција  1,988 1,437 0.72 1,510 1,088 1.00 373 235 0.91 69 70 159 216 1.36 64 9 0.14 9 10 1.11 20 30 1.50 

1 Шумарствп 1,890 1,304 0.69 1,429 979 0.99 356 221 0.93 68 63 157 191 1.22 63 6 0.10 9 9 1.00 20 26 1.30 

2 Лпвствп 98 133 1.36 81 109 0.99 17 14 0.71 1 7 2 25 12.50 1 3 3.00   1     4   

IV Ветеринарска инспекција  1,737 1,354 0.78 1,122 1,038 1.19 409 203 0.80 54 84 57 46 0.81 18 15 0.83 4 8 2.00   6   

1 Прпиз.и прпмет намирница анимал.ппријекла 785 593 0.76 532 518 1.29 167 19 0.63 15 14 41 37 0.90 16 14 0.88   4     1   

2 Ветеринарска дјелатнпст  249 90 0.36 178 58 0.90 48 28 1.11 7 1 1 2 2.00 1 1 1.00 2 1 0.50   5   

3 Заразне бплести и зппнпзе  393 553 1.41 159 347 1.55 160 155 0.80 24 69 14 6 0.43         3         

4 Прпизв. и прпмет ветеринарских  лијекпва  105 46 0.44 79 45 1.30 25 1 1.16 4   1     1                 

5 Псталп 205 72 0.35 174 70 1.15 9     4     1         2           

V Впдна инспекција 811 785 0.97 438 414 0.98 311 307 1.07 62 36 83 67 0.81 16 7 0.44 6 1 0.17 13 5 0.38 

1 Защтита пд впда 307 310 1.01 176 154 0.87 77 118 1.39 54 26 52 32 0.62 16 7 0.44 5 1 0.20 9 3 0.33 

2 Кприщћеое впда 92 40 0.43 45 16 0.82 46 24 1.02 1   11 2 0.18             2 1 0.50 

3 Защтита впда 386 383 0.99 201 212 1.06 178 154 1.02 7 3 20 27 1.35       1     1     

4 Псталп 26 52 2.00 16 32 1.00 10 11 0.61   7   6               1 1 1.00 

VI Технишка инспекција 2,041 2,364 1.16 1,238 1,754 1.22 5,226 502 0.96 73 30 92 108 1.17 47 64 1.36       8 5 0.63 

1 Електрпенергетика 463 491 1.06 85 249 2.76 3,549 221 0.96 6 9 31 17 0.55   1         3 1 0.33 

2 Термпенергетика  481 647 1.35 391 543 1.03 498 102 1.00 11 2 8 20 2.50             1 1 1.00 

3 Рударствп  210 263 1.25 57 113 1.58 735 128 0.93 54 19 35 57 1.63 8 5 0.63       1 2 2.00 
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4 Геплпгија 117 117 1.00 1 71 71.00 405 44 1.00 1   10 14 1.40             1 1 1.00 

5 Нафта и гас 770 842 1.09 704 776 1.01 39 5 1.03 1   8     39 58 1.49       2     

6 Псталп   4     2     2                               

VII Инсп. за сапбраћај и везе  2,487 1,993 0.80 1,346 1,255 1.16 747 514 1.40 421 61 457 265 0.58 68     2     8 3 0.38 

1 Друмски сапбраћај 2,122 1,446 0.68 1,119 862 1.13 645 385 1.37 351 49 448 249 0.56 65     1     8 3 0.38 

2 Жељезнишки сапбраћај 257 433 1.68 180 330 1.09 60 88 2.00 63 2   8   3     1           

3 Впдни сапбраћај 108 80 0.74 47 47 1.35 42 26 0.95 7 6 9 8 0.89                   

4 Ппщтански сапбраћај   1                 1                         

5 Технишки прегледи   33     16     15     3                         

VIII Урбанистишкп-грађевинска инспекција 1,207 1,112 0.92 563 581 1.12 655 362 1.01 107 53 46 47 1.02 4 1 0.25 1     3 5 1.67 

1 Урбанизам и грађеое  736 601 0.82 414 337 1.00 291 156 1.00 90 49 12 24 2.00 3 1 0.33       2 4 2.00 

2 Екплпгија  410 448 1.09 139 225 1.48 303 201 1.04 17 3 34 21 0.62 1             1   

3 Гепдезија 61 63 1.03 10 19 1.84 61 5 0.83   1   2         1     1     

IX Инспекција рада и защтите на раду 8,221 7,958 0.97 4,687 5,056 1.11 3,282 2,258 0.92 273 394 771 978 1.27 401 165 0.41 4 2 0.50 89 123 1.38 

1 Радни пднпси и заппщљав. 7,026 6,344 0.90 4,222 4,154 1.09 2,588 1,655 0.91 248 333 702 809 1.15 343 128 0.37 2     83 117 1.41 

2 Защтита на раду 1,195 1,614 1.35 465 902 1.44 694 603 0.94 25 61 69 169 2.45 58 37 0.64 2 2 1.00 6 6 1.00 

X Здравственп- санитарна инспекција 40,884 50,499 1.24 40,159 49,965 1.01 630 418 0.95 134 118 87 105 1.21 17 11 0.65       5 6 1.20 

А Сппљнптргпвински надзпр 39,190 49,128 1.25 39,172 49,105 1.00       18 23 1 3 3.00                   

Б Унутращоа кпнтрпла 1,694 1,371 0.81 987 860 1.08 630 418 0.96 116 95 86 102 1.19 17 11 0.65       5 6 1.20 

1 Прпизв. и прпмет лијекпва  717 480 0.67 335 288 1.28 333 126 0.80 96 78 77 85 1.10 9           5 6 1.20 

2 Здрав. и прптивепид. защтита 522 585 1.12 348 370 0.95 166 195 1.01 13 13 2 9 4.50 3 8 2.67             

3 Радијаципна защтита 310 178 0.57 224 113 0.88 78 63 1.01 1   4 2 0.50 4                 

4 Прпизвпдоа и прпмет птрпва  71 79 1.11 37 52 1.26 32 26 1.03 1   2                       

5 Санитарна защтита  46 37 0.80 17 30 2.19 21 5 1.14 3   1 4 4.00 1                 

6 Пстале дјелатнпсти 28 12 0.43 26 7 0.63   3   2 4   2     3               

XI Инспекција за защтиту пд ппжара   484     234     233     31   4                 15   

1 Услпви за пбављаое дјелатнпсти   15     10     5     2                         

2 Кплективнп станпваое   10     4     5     1                     1   

3 Привредне и ванпривредне дјелатнпсти   415     196     205     26   4                 14   

4 Шумарствп и ппљппривреда   16     7     9                               

5 Ватрпгасне јединице   23     15     8                               

6 Псталп   5     2     1     2                         

XII Прпсвјетна инспекција   1,081     757     311     2   20     4     4     24   

1 Предщкплскп васпитаое и пбразпваое   20     16     4                               

2 Пснпвнп васпитаое и пбразпваое   436     291     144         8     1           3   

3 Средое  пбразпваое и васпитаое   369     281     83         6     3     4     6   

4 Виспкп пбразпваое   247     165     76     2   6                 14   

5 Ушенишки стандард   5     3     2                           1   

6 Студентски стандард   3           2                               

7 Псталп   1     1                                     

XIII Укупнп 190,554 209,612 1.10 179,142 200,202 1.02 13,264 6,808 0.94 2,551 1,783 3,622 3,950 1.09 919 328 0.36 30 25 0.83 187 255 1.36 

А Сппљнптргпвински прпмет 162,234 182,371 1.12 162,154 182,306 1.00 3 13 5.98 77 45 1 15 15.00 1 2 2.00             

Б Унутращои надзпр 28,320 27,241 0.96 16,988 17,896 1.10 13,261 6,795 0.94 2,474 1,738 3,621 3,935 1.09 918 326 0.36 30 25 0.83 187 255 1.36 
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Пднпс уредних и неуредних кпнтрпла у унутращоем  инспекцијскпм надзпру: 
Табела 13 

Р. 
бр. 

Кпнтрпле 
III – XII 
2006 

I – XII 
2007 

I – XII 
2008 

1. Уредне кпнтрпле 14,793 17,143 17,896 

2. Неуредне кпнтрпле 7,446 11,484 9,345 

3. Укупнп 22,239 28,627 27,241 
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Пднпс превентивних/кпрективних и репресивних мјера у унутращоем  
инспекцијскпм надзпру: 

Табела 14 

Р. 
бр. 

Кпнтрпле 
III – XII 
2006 

I – XII 
2007 

I – XII 
2008 

1. Превентивне/кпрективне 8,825 13,564 6,795 

2. Репресивне 2,244 2,474 1,738 

3. Укупнп 11,069 16,038 8,533 
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Пднпс прекрщајних налпга и прекрщајних пријава пријава у унутращоем  
инспекцијскпм надзпру: 

 Табела 15 

Р.  
бр. 

Казне 
III – XII 
2006 

I – XII 
2007 

I – XII 
2008 

1 Прекрщајни налпг 13 3,621 3,935 

2 Прекрщајна пријава 2,319 918 326 

3 Кривишна пријава 9 30 25 
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Пднпси изрешених казни пп прекрщајним налпзима: 
Табела 16 

Р. 
бр. 

Казне 
III – XII 
2006 

I – XII 
2007 

I – XII 
2008 

1 Изнпс казни пп прекрщајним налпзима (КМ) 57,404 3,759,099 4,219,401 
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Узпркпваое у сппљнптргпвинскпм прпмету 
Табела 17 

Р. 
бр. 

Врста кпнтрпла 
Брпј 

узпра 
ка 

Неуре 
дни 

узпрци 

%  
неуре 
дних 
узпра 

ка 

Суперанализа Брпј 
враће 

них  
ппщи 
љака 

Брпј 
супера
нализа 

Брпј 
пптвр 
ђених 

анализа 

Брпј 
ппбије 

них 
анализа 

1. Квалитет ппљппр.-прехр. прпизвпда  2.096 29 1,38  16 6  10  13 

2. Здравствена исправнпст намирница 2.080 17 0,82 9 5 4 14 

3. Фитпсанитарна исправнпст биља 523 4 0,76    6 

4. Квалитет нафте и деривата нафте  856 2 0,23 1   1  

 Укупнп 5.555 52 0,94 26 11 15 33 

 

Узпркпваое у унутращоем прпмету 
Табела 18 

Р. 
бр. 

Врста прпизвпда 
Брпј 

узпра 
ка 

Брпј 
неуре 
дних 

узпрака 

%  
неуре 
дних 
узпра 

ка 

Суперанализа 

Брпј 
суперана

лиза 

Брпј 
пптвр 
ђених 

анализа 

Брпј 
ппбије 

них 
анализа 

1. Прпизвпди  ппљппривреднпг надзпра 289 16 5,54 10 2 6 

2. Прпизвпди  ветеринарскпг надзпра 214 3 1,40 1 1  

3. Лијекпви 12      

4. Нафта и деривати нафте 2.675 73 2,73 2 1 1 

 Укупнп 3,190 92 2,88 13 4 7 

 
Узпркпваое у сппљнптргпвинскпм и унутращоем прпмету   

у 2006, 2007. и 2008. гпдини 
Табела 19 

Р. 
бр. 

Ппис ппказатеља 
III – XII 
2006 

I – XII 
2007 

I – XII 
2008 

I Узпркпваое у сппљнптргпвинскпм инспекцијскпм надзпру       

1. Анализа (кпм) 5,786 5,480 5,555 

2. Неуредни узпрци (кпм) 21 71 52 

3. Суперанализа 18 21 26 

3.1. Пптврђена анализа 8 7 11 

3.2. Демантпвна анализа 10 14 15 

4. Враћене ппщиљке (кпм) 27 38 33 

II Узпркпваое у унутращоем инспекцијскпм надзпру       

1. Анализа (кпм) 2,043 3,661 3,191 

2. Неуредни узпрци (кпм) 52 167 92 

3. Суперанализа 2 3 13 

3.1. Пптврђена анализа   3 4 

3.2. Демантпвна анализа 2   7 

 
Према анализама узпрака пд стране пвлащћених лабпратприја увезена рпба је 

релативнп квалитетна: 
- анализе квалитета ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда су ппказале да је 

1,38% узпрака биле неисправнп, 
- анализе здравствене исправнпсти намирница су ппказале да је 0,82% узпрака 

биле неисправнп, 
- анализе фитпсанитарне исправнпст биља су ппказале да је 0,76% узпрака билп 

неисправнп, 
- анализе квалитета нафте и деривата нафте су ппказале да је 0,23% узпрака биле 

неисправнп. 
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Према анализама узпрака пд стране пвлащћених лабпратприја рпба у унутращоем  
је маое квалитетна: 

- анализе квалитета ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда су ппказале да је 
5,54% узпрака биле неисправнп, 

- анализе исправнпсти намирница пд стране ветеринарске инспекције су ппказале 
да је 1,40% узпрака биле неисправнп, 

- анализе исправнпсти лијекпва пд стране здравственп-санитарнр инспекције су 
ппказале да је 100% узпрака биле исправнп, 

- анализе квалитета нафте и деривата нафте су ппказале да је 2,73% узпрака биле 
неисправнп. 

 

4.  Финансијски ефекти инспекцијског надзора  
 

Иакп је пснпвни циљ инспекцијскпг надзпра раст дисциплине у примјени прпписа,  
кпји ппдразумјева и највеће финансијске ефекте пп пснпву закпнитпг рада и ппслпваоа, 
знашајни су и директни финансијски ефекати рада инспектпра: 

Табела 20 

Р.  
бр. 

Накнаде и други финансијски ефекти 
III – XII 
2006 

I – XII 
2007 

I – XII 
2008 

Укупнп 

1. Накнада за кпнтрпле у сппљнптргпвинскпм надзпру 4,178,347 5,565,420 6,229,815 15,973,582 

1.1. Здравственп - санитарна кпнтрпла  1,464,880 1,959,500 2,456,300 5,880,680 

1.2. Фитпсанитарна кпнтрпла  1,454,247 1,925,700 1,918,425 5,298,372 

1.3. Кпнтрпла квалитета  1,259,220 1,680,220 1,855,090 4,794,530 

2. Нпвшане казне ппиздатим прекрщајним налпзима
6
 57,404 3,759,099 4,219,401 8,035,904 

2.1. Тржищна инспекција 43,402 1,820,305 2,044,343 3,908,050 

 2.2. Инспекција рада и защтите на раду  1,075,412 1,208,715 2,284,127 

2.3. Шумарска инспекција  114,559 309,900 424,459 

2.4. Сапбраћајна инспекција 2,500 232,400 130,155 365,055 

 2.5. Технишка инспекција 5,002 101,151 126,898 233,051 

2.6. Впдна инспекција 6,500 235,852 150,010 392,362 

2.7. Пстале инспекције  179.420 249.380 428,800 

3. 
Пбрашунати гпдищои приливи у бучет и фпндпве 
пп пснпву пријављиваоа радника ''на црнп'' 

7
 

5,155,800 3,801,720 1,077,960 10,035,480 

4. Пдузета рпба
8
 2,825,541 873,811 544,276 4,243,628 

5. Псталo  29,928 195,848 104,177 217,586 

6. Укупнп 12,247,020 14,195,898 12,175,629 38,506,180 
 

                                                                                                                                                         
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
6
 Нису узети у пбзир ппднесене прекрщајне пријаве (2.319 прекрщајних пријава  у 2006. гпдини, 918 прекрщајних пријава у 

2007. и  326 прекрщајних пријава у 2008.гпдини)  
7
 52% самп на минималну нетп плату за пријављени брпј радника ''на црнп'' за гпдину дана ... 

8 На смаоеое пдузимаоа рпбе утицалп је увпђеое ПДВ, пщтрија казнена пплитика, интензивнији инспекцијски надзпр с 

наппменпм да је у 2006. гпдини пдузетп највище рпбе кинеских држављаоа кпја у једнпм дијелу и нереалнп вреднпвана 
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III.  РАД ИНСПЕКЦИЈА ИНСПЕКТОРАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

1.  ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Тржищна инспекција врщи инспекцијски надзпр прпмета рпбе и услуга са 
станпвищта легалнпсти прпмета рпбе и услуга, мјерила и мјерних јединица, защтите 
пптрпщаша, защтите лпјалне кпнкуренције, защтите интелектуалне свпјине,  усаглащенпсти 
непрехрамбених прпизвпда са стандардима и/или правилима дпбре прпизвпдне праксе. У 
сппљнптргпвинскпм прпмету и унутращоем прпмету Тржищна инспекција врщи 
инспекцијски надзпр у пбласти тргпвине, угпститељства, туризма и услуга.  

Пснпвни циљ Тржищне инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое легалнпг 
прпмета рпбе и услуга и ппвећаое квалитета и сигурнпсти прпизвпда и услуга на тржищу 
(тргпвинска, угпститељска, туристишка и услужна дјелатнпст, прпизвпдоа и 
предузетнищтвп). 

У Републици Српскпј на пкп 50.000 субјеката кпнтрпле ангажпванп је пкп 103 
тржищна инспектпра, 75 у Инспектпрату Републике Српске  и пкп 85 тржищних инспектпра у 
45 ппщтина. У сппљнптргпвинскпм прпмету ангажпванп је 15 инспектпра Инспектпрата 
Републике Српске.  У 2008. гпдини један инспектпр је именпван за главнпг впднпг 
инспектпра и један за нашелника ппдрушнпг пдјељеоа Приједпр, а два су суспендпвана јпщ 
2007. гпдине.  
 

1.1.  Спољнотрговински инспекцијски надзор 
 

На пснпву истих правилника п квалитету Тржищна инспекција врщи кпнтрплу 
квалитета ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда, а Здравственп-санитарна инспекција 
кпнтрплу здравствене исправнпсти намирница у сппљнптргпвинскпм прпмету. Системпм 
пвлащћиваоа инспектпра елиминисане су двпјне кпнтрпле и тиме ппједнпстављеое 
прпцедуре прегледа, убрзан прпмет на граници и смаоенп пптерећеое субјеката кпнтрпле. 

У тпку 2008. гпдине у 12 царинских исппстава 15 тржищних инспектпра и 5 
здравственп-санитарних инспектпра са пвлащћеоем тржищнпг инспектпра изврщили су 
91.876 кпнтрпла.  

Неусаглащенпст квалитета кпд ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда накпн 
анализа 2.096 узпрака (2,28% прегледаних ппщиљки) дпказана је у 29 слушајева (1,38% 
изврщених анализа). Враћенп је са границе 13 ппщиљки. Најшещћи разлпзи неисправнпсти 
су истекап рпк трајаоа, прганплептишке прпмјене, неправилна декларација и хемијска  
неисправнпст. 

Неусаглащенпст квалитета кпд нафте и деривата нафте у два слушајa пднпсила се на 
мптпрни бензин збпг прпдужене дестилације (суперанализа је демантпвала резултат прве 
анализе) и еурп дизел збпг ниже ташке паљеоа. 

Усаглащенпст квалитета са технишким прпписима/стандардима врщи се прегледпм 
дпкументације кпја прати рпбу, а квалитет прганплептишким прегледпм.  
 

1.2.  Унутрашњи инспекцијски надзор  
 
  У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 6.367 кпнтрпла 
изврщенп је 6.419 кпнтрплa (4.442 редпвне,  742 ванредне и 1.235 кпнтрпла изврщеоа 
рјещеоа). 
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Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 21 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Уку 
пнп 

Неуре 
дне 

% 
неуре 
дних 

Уку 
пнп 

Превен 
тивне/к
пректи 

вне 

Ре 
пре 
Сив 
не 

% 
прев

е 
вент
ивн
их 

Уку 
пнп 

Прекр 
щајни 
налпг 

Прекр 
щајна 
прија

ва 

% 
прекр 
щајних 
налпга 

1 Тргпвина 3,946 1,299 32.9 1,208 845 363 70.0 1,295 1,290 5 99.6 

2 Угпститељствп и туризам 1,516 628 41.4   632 468 164 74.1 431 427 4 99.1 

3 Услуге  199 64 32.2     54 17 37 31.5 63 61 2 96.8 

4 Пстале дјелатнпсти  758 254 33.5  253 58 195 22.9 236 231 5 97.9 

  Укупнп 6,419 2,245 35.0 2,147 1,388 759 64.6 2,025 2,009 16 99.2 

 
Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 

Табела 22 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 2.147 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 1.388 64,6 

1.2. Репресивне управне мјере 759 35,4 

1.2.1. Затвараое пбјеката  35 1,7 

1.2.2. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 123 5,7 

1.2.3. Забрана прпмета рпбе 
9
 292 13,6 

1.2.4. Забрана стављаоа у прпмет 50 2,3 

1.2.5. Пдузимаоа рпбе (нелегалан прпмет) 218 10,2 

1.2.6. Стављаое мјерила ван упптребе 
10

  41 1,9 

2. Прекрщајне мјере 2.025 100,0 

2.1. Прекрщајни налпзи 2.009 99,2 

2.2. Прекрщајне пријаве 16 0,8 

 
1.2.1.  Област трговине 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти тргпвине 
Табела 23 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 3.946 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 3,024 76,6 

1.2. Ванредне кпнтрпле 922 23,4 
1.2.1. Пријаве/притужбе 147 3,7 

1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 775 19,7 

2. Изврщене кпнтрпле 3.946 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 2.647 67,1 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 1.801 45,6 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 846 21,5 

2.2. Неуредне кпнтрпле 1.299 32,9 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 1.223 31,0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 76 1,9 

3. Управне мјере 1.208 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
11

 845 70,0 

3.2. Репресивне управне мјере 363 30,0 

3.2. Затвараое пбјеката  8 0,6 

                                                 
9
 Накпн птклаоаоа недпстатака рпба је враћена у прпмет  псим у једнпм слушају гдје је пкп 6.000 литара уља трајнп стављенп 

ван прпмета 
10

 Мјерила су ван упптребе дп изврщенпг баждареоа пд стране надлежне институције 
11

 Превентивне/кпрективне мјере  
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3.3. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  52 4,3 

3.4. Забрана прпмета рпбе  154 12,8 

3.5. Забрана упптребе мјерила  34 2,8 

3.6. Пдузимаоа рпбе 115 9,5 

4. Прекщајне мјере 1.295 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 1.290 99,6 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 5 0,4 

 
Знашајније крщеое прпписа је кпнстатпванп кпд субјеката кпји врще прпмет: 
- текстила и пбуће, играшке и друге рпбе, гдје је утврђенп да су улазне цијене јакп 

ниске (рпба претежнп из Кине и Турске), већина субјеката кпнтрпле ппријеклп рпбе дпказује 
малппрпдајним рашунима са пијаца „Аризпна“, 

- предмета пд драгпцјених метала, пбзирпм да субјекти нису впдили евиденције у 
складу са прпписима, 

- рпбе кривптвпрених рпбних марки (пп важећпј регулативи Тржищна инспекција 
мпже кпнтрплисати пве рпбе самп пп пснпву легалнпсти прпмета). 

Тржищна инспекција Инспектпрата Републике Српске је изврщила 481 кпнтрплу 
примјене Уредбе п пгранишеоу маржи у прпмету рпбе и кпнстатпванп да је пкп 10% субјекта 
крщилп прпписе п цијенама. Накпн ступаоа на снагу Уредбе п измјени Уредбе п 
пгранишаваоу маржи у прпмету рпбе (4. пктпбар 2008. гпдине) дп краја 2008. гпдине 
тржищни инспектпри Републике Српске изврщили су 1.235 кпнтрпла и кпнстатпванп је 
крщеое Уредбе у 30 слушајева (2,4%). Утврђена је незакпнитп пстварена дпбит пд 2.705 КМ и 
издати су прекрщајни налпзи у вриједнпсти пд 139.200 КМ.  Пщтрија казнена пплитика и 
ефикаснији рад Тржищне инспекције дали су дпбре резултате.  

Кпнтрплпм примјене Уредбе п даваоу сагласнпсти на цијене пдређених прпиизвпда 
Тржищна инспекција Инспектпрата Републике Српске је изврщила 24 кпнтрпле и  
кпнстатпвала у 12 слушајева крщеое Уредбе. Налпженп је враћаое цијене на дпзвпљени 
нивп, изрешене нпвшане казне у висини пд 11.000 КМ и ппднесена једна прекрщајна пријава.  

Пд 52 анализирана узпрка хљеба и бращна 4 узпрка бращна била су неисправнп 
декларисана. Ппднесене су  прекрщајне пријаве. Дугпгпдищоа ппјава увпза/прпизвпдое 
бращна тип 550 и 710 и прпизвпда пд наведенпг бращна, кпји нису дефинисани важећим 
Правилникпм п квалитету жита, млинских и пекарских прпизвпда, тјестенина и брзп 
смрзнутих тијеста углавнпм је елиминисана. 

Кпнтрплисан је прпмет алкпхплних и безалкпхплних пића, грађевинскпг материјала, 
дуванских прерађевина. Најшещће кпнстатпвани прекрщаји су непптпуне декларације на 
рпби, кпја је стављена ван прпмета дп птклаоаоа недпстатака и неиздаваое рашуна 
купцима. 

Кпмбинацијпм превентивнпг и репресивнпг дјелпваоа Тржищне инспекције у 
тргпвашкпм центру у Јаои регистрпванп је пкп двадесет тргпваца, а у тржницама на малп у 
Градищци и Приједпру прекп 100 тргпваца. 
 Защтита интелектулане свпјине је ппсебнп прпблематишнп ппдрушје инспекцијскпг 
надзпра. Ппстпјећи правни пквир спрешава инспекцију да знашајније дјелује. У пквиру 
прпјекта Еврппске Уније „Изградоа капацитета за защтиту интелектуалне свпјине“  у изради 
је сет закпна кпји регулище пву пбласт на нивпу БиХ. Неппхпднп је да се у израду и 
дпнпщеое пвих прпписа укљуше надлежна министарства. Имајући у виду наведенп 
Тржищна инспекција је најшещће предузимала мјере пп пснпву прпмета рпбе без ппријекла 
схпднп Закпну п тргпвини (нелегалан прпмет нпсаша звука и слике и сл.). На захтјев МУП 
Републике Српске и нпсипца права жига, изврщене су кпнтрпле кпд 34 субјекта гдје је 
ппстпјала сумоа да исти врще прпмет рпбе с кривптвпреним рпбним маркама. Кпд 22 
субјекта је затешенп 318 пари патика и 100 кпмада пдјевних предмета рпбних марки: 
„adidas“, „nike“, „reebok“ и „gas“. Рпба без ппријекла је пдузета, а са ппријеклпм је стављена 
ван прпмета ип тпме су пбавијещтени ппднпсипци захтјева за кпнтрплу. Пдузетп је пкп 7.000 
кпмада разних нпсаша звука и слике. Пдузет је већи брпј впдених пумпи, кпмпреспра, 
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агрегата и сл. у вриједнпсти пкп 130.000 КМ, кпји су били пбиљежени маркама ппзнатих 
свјетских прпизвпђаша пваквих прпизвпда. У некпликп слушајева прпфеспри виспкпщкплских 
устанпва пријавили су  фптпкппирнице у кпјима се  врщи кппираое коига, щтп је у 
инспекцијским кпнтрплама и пптврђенп и инспектпри су предузели прпписане мјере. 
Кривптвпреое и пиратерија су велики прпблеми у свијету. Да би се прпблем рјещавап 
пптребнп је дпнијети стратегију за бпрбу прптив кривптвпреоа и пиратерије. Нпсилац 
активнпсти за сада је Институт за интелектуалну свпјину БиХ. Инспекцијским надзпрпм, кпји 
је реалнп пгранишен, у пвпј пбласти ппстигнут је пдређен напредак пбзирпм да је у прпмету 
маое нелегалне и  недекларисане рпбе у пднпсу на 2007. гпдину. За елиминисаое 
нелегалнпг прпмета нпсаша звука и слике пптребан је ангажман и других кпнтрплних пргана.  
 
1.2.2.  Област угоститељства и туризма 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти угпститељства и туризма 
Табела 24 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 1,516 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 1,100 72.6 

1.2. Ванредне кпнтрпле 416 27.4 
1.2.1. Пријаве/притужбе 72 4.7 
1.2.2 Кпнтрпле извршеоа рјешеоа 344 22.7 

2. Изврщене кпнтрпле 1,516 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 888 58.6 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 522 34.4 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 366 24.1 

2.2. Неуредне кпнтрпле 628 41.4 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 578 38.1 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 50 3.3 

3. Управне мјере 632 100,0 

3.1. Превентивне/кпрективне мјере (птклаоаоа неправилнпсти)  468 74.1 

3.2. Репресивне управне мјере 164 25.9 

3.2. Затвараое пбјеката  4 0.6 

3.3. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти 95 15.0 

3.4. Забрана прпмета рпбе  1 0.2 

3.5. Забрана упптребе мјерила  3 0.5 

3.6. Пдузимаоа рпбе 61 9.7 

4. Прекщајне мјере 431 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 427 99.1 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 4 0.9 
 

Тржищна инспекција пбављала је кпнтрпле у путнишким агенцијама, сампсталним 
угпститељским радоама, хптелима,  мптелима и др. Акценат у кпнтрплама је стављен на 
исказиваое бправищне таксе на рашунима, прпмет прпизвпда намијеоених услуживаоу, 
категпризацији пбјеката, издаваоу рашуна и сл. 

У сарадои са инспекцијама у јединицама лпкалне сампуправе врщене су кпнтрпле 
примјене Уредбе п забрани прпдаје и упптребе алкпхплних пића на јавним мјестима 
лицима млађим пд 18 гпдина. Тржищна инспекција Инспектпрата Републике Српске је 
кпнтрплисала 40 субјеката  пд шега је у 6 слушајева (15%) кпнстатпванп крщеое Уребе. Пвп 
свакакп није пдраз реалнпг стаоа на терену, али пвај прпблем инспекција сама не мпже 
ријещити. Пвп изискује щиру акцију, кппрдинирану акцију вище пргана у Републици Српскпј 
и примјерену казнену пплитику. 

У пбласти угпститељства најшещћи прекрщаји су неиздаваое рашуна,             
приређиваое игара на срећу без пдпбреое надлежнпг пргана и прпмет рпбе намијеоене 
услуживаоу без ппријекла или без евиденције у ппслпвнпј дпкументацији. 
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Ефекти рада републишке тржищне инспекције у пбласти угпститељства и туризма: 
- легализација пбављаое дјелатнпсти приређиваоа игара на срећу щтп је према 

ппдацима Министарства финансија резултиралп растпм прихпда пп пвпм пснпву са шетири 
милипна КМ у 2007. гпдини на 9 милипна КМ у 2008. гпдини,  

- легализација и категпризација пкп 90 викенд кућа на Јахприни у тпку зимске 
туристишке сезпне, щтп је резултиралп и  ппвећаоем прихпда пд уплате бправищне таксе за 
пкп 10% (нелегалнп изграђене викендице на Јахприни, шији власници спбе не изнајмљују 
прекп туристишких агенција, а тржищним инспектприма је кпмпликпванп врщити пве 
кпнтрпле јер не мпгу улазити у исте са аспекта защтите приватне  импвине и људских права). 

Треба наппменути да је у 2008. гпдини Министарствп тргпвине и туризма накпн 
дужег перипда дпста ефикаснп ущлп у категпризацију угпститељских пбјеката. Према 
захтјевима Министарства Тржищна инспекција је пратила рад Кпмисије. 

 
1.2.3.  Област услужних и осталих дјелатности  
 

Инспекцијски надзпр у пбласти услужних и псталих дјелатнпсти 
Табела 25 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 957 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 318 33,2 

1.2. Ванредне кпнтрпле 639 66,8 
1.2.1. Пријаве/притужбе 523 54,7 

1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 116 12,1 

2. Изврщене кпнтрпле 957 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 639 66,8 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 225 23,5 

2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 414 43,3 

2.2. Неуредне кпнтрпле 318 3,.2 

2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 93 9,7 

2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 225 23,5 

3. Управне мјере 307 100,0 

3.1. Превентивне/кпрективне мјере (птклаоаоа неправилнпсти)  75 24,4 

3.2. Репресивне управне мјере 232 75,6 

3.2. Затвараое пбјеката  23 7,5 

3.3. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти 145 47,2 

3.4. Забрана прпмета рпбе  18 5,9 

3.5. Забрана упптребе мјерила  4 1,3 

3.6. Пдузимаоа рпбе 42 13,7 

4. Прекщајне мјере 299 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 292 97,7 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 7 2,3 

 
Кпнтрплисане су аутппрапнице, аутпмеханишарске радое, лакирери, фризери, 

стплари. Најшещћи прекрщаји су нелегалан рад и неиздаваое рашуна кприсницима услуга. 
Са градскпм инспекцијпм из Баоа Луке врщена је кпнтрпла аутппрапница при шему је 
Тржищна инспекција  Инспектпрата Републике Српске забранила рад у 8 слушајева, а градска 
у 2 слушаја (дип услужних дјелатнпсти је  у зпни сиве екпнпмије, у ппгледу технишких и 
других услпва за рад и впђеоа неппхпдних евиденција ппсебан прпблем представља 
недпвпљна регулативна уређенпст пве дјелатнпсти). 
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1.3.  Закључне напомене 
 

Надзпр над тржищтем има велики знашај за раст легалнпсти ппслпваоа шиме се 
пстварује некпликп знашајних циљева – защтита пптрпщаша, защтита лпјалне кпнкуренције и 
фискални ефекти.  

 За непрехрамбене прпизвпде не ппстпји систем надзпра над тржищтем према 
еврппским стандардима. Кадрпвским псппспбљаваоем и ппремаоем, инфпрматизацијпм и 
стандардизацијпм правила и прпцедура инспекцијскпг надзпра стварају се услпви за нпви 
нашин рада. Ппсебан прпблем представља недпстатак тестне инфраструктуре на шему ће се 
мпрати ангажпвати надлежни пргани у Републици Српскпј и Бпсни и Херцегпвини. 
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2.  ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА 
(ФИТОСАНИТАРНА И ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА) 

 
Ппљппривредна инспекција врщи инспекцијски надзпр у пбласти у фитпсанитарнпг 

инспекцијскпг надзпра и у пбласти ппљппривредне прпизвпдое и прпмета 
ппљппривредних прпизвпда: 

(1) У пбласти фитпсанитарнпг инспекцијскпг надзпра 13 фитпсанитарних инспектпра 
врще инспекцијски надзпр прпизвпдое, сппљнптргпвинскпг и унутращоег прпмета биља, 
ђубрива и средстава за защтиту биља са станпвищта защтите биља у циљу защтите 
земљищта, хране и здравља људи. 

(2) У пбласти ппљппривредне прпизвпдое и прпмета ппљппривредних прпизвпда 7 
ппљппривредних инспектпра Инспектпрата Републике Српске и пкп 30 ппљппривредних 
инспектпра у 29 ппщтина врще инспекцијски надзпр ппљппривредне прпизвпдое са  
станпвищта защтите ппљппривреднпг земљищта, пбављаоа прпизвпдое биља,  дувана, 
вина и ракије и стпшне хране, прганске прпизвпдое, прпизвпдое и прпмета ГМП и 
реализације ппдстицаја у ппљппривреди. 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое нивпа защтите 
ппљппривреднпг земљищта (ппсебнп знашајан прирпдни ресурс), ппвећаое легалнпсти 
прпизвпдое, упптребе и прпмета ппљппривредних прпизвпда и  репрпматеријала, 
прпизвпда слаткпвпднпг рибарства, пестицида и др. (квалитетна кпнтрпла увпза и 
плакщаваое извпза ппљппривредних прпизвпда, хране уппщте, темељни је циљ кпнтрпле 
фитпсантарне инспекције).  

У 2008. гпдини један ппљппривредни инспектпр је напустип Инспектпрат Републике 
Српске. Биће пптребнп примити нпве инспектпре за прганизпваое унутращоег 
фитпсанитарнпг надзпра. Збпг тпга је изузетнп знашајнп да се приме два инспектпра за кпје 
је заврщена кпнкурсна прпцедура за Пдјељеое у Истпшнпм Сарајеву и Пдјељеое у 
Бијељини, кап и пп један инспектпр у Пдјељеоу Баоа Лука и Пдјељеоу Приједпр. На тај 
нашин би се мпгап квалитетнп планирати и прпвпдити надзпр из фитпсанитарне пбласти. 
Ппред тпга, пптребнп је пјашати и ппљппривредну инспекцију у унутращоем инспекцијскпм 
надзпру са маоим брпјем нпвих инспектпра. 
 

2.1.  Спољнотрговински инспекцијски надзор 
 

Фитпсанитарни инспекцијски надзпр врще фитпсанитарни инспектпри Инспектпрата 
Републике Српске на седам гранишних прелаза за друмски сапбраћај, а пп пптреби и најави 
врще ппвремене прегледе на прелазима жељезнишкпг, ријешнпг и  ПТТ сапбраћаја. 
Фитпсанитарни инспектпри врще: 

- здравствену кпнтрплу ппщиљки биља при увпзу, прпвпзу и извпзу (ппщиљке 
биља ппдлијежу пбавезнпм здравственпм прегледу при увпзу и прпвпзу, а у извпзу 
ппщиљке биља се прегледају самп на захтјев извпзника укпликп земља увпзница или земља 
транзита за тп биље захтијева фитпсанитани цертификат), 

- кпнтрплу квалитета средстава за защтиту биља при увпзу и кпнтрплу квалитета 
ђубрива и пплемеоиваша земљищта при увпзу и прпвпзу (ппщиљке минералних ђубрива и 
средстава за защтиту биља ппдлијежу прегледу ради утврђиваоа квалитета при увпзу и 
прпвпзу, а пве ппщиљке према важећим прпписима не ппдлијежу прегледу при извпзу). 

Питаое гранишних прелаза у пснпви није ријещенп. Фитпсанитарни инспектпри врще 
кпнтрплу према Наредби Министра ппљппривреде, щумарства и впдппривреде Републике 
Српске п пдређиваоу гранишних прелаза прекп кпјих се мпгу увпзити, извпзити и прпвпзити 
ппщиљке биља (Сл. гл. РС 28/2007), а најважнији ппдзакпнски акти на пснпву закпна БиХ 
нису дпнесени. 
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У сппљнптргпвинскпм прпмету сталнп је ангажпванп 13 фитпсанитарних инспектпра. 
Пп пптреби се укљушују и инспектпри кпји раде у унутращоем инспекцијскпм надзпру. 

У сппљнптргпвинскпм инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдини је укупнп изврщенп 
41.367 кпнтрпла, узетп је 523 узпрка (1,3%), пд кпјих су анализе ппказале 9 неуредних 
(1,72%). На граници је фитпсанитарна инспекција прегледала сљедеће кплишине рпбе: 

Табела 26 

Р. 
бр. 

Врста рпбе Кплишина 

1. Впће и ппврће  (t) 189,587 

2. Меркантилни кукуруз  (t) 123,749 

3. Меркантилна пщеница  (t) 237,953 

4. Стпшна храна  (t) 150,351 

5. Псталп  (t) 268,447 

6. Шумски дрвни сптрименти  (m3) 94,406 

7. Резана грађа  (m3) 14,071 

8. Сјеме  (t) 16,011 

9. Садни материјал (кпм) 4,804,343 

10. Фитпфармацеутска средства  (t) 1,544 

11. Кпмппст  (t) 5,770 

12. Резанп цвијеће  (t) 726 

13. Саксијскп цвијеће  (кпм) 690,963 

14. Сјеме цвијећа  (kg) 22 

15. Садни материјал цвијећа  (kпм) 2,154,703 

16. Ђубрива (t) 117,746 
 

Узпркпваое у сппљнптргпвинскпм надзпру 
Табела 27 

Ред. 
бр. 

Врста прпизвпда 
Брпј  

узпрака 
Неуредни 

узпрци 
%  неуредних 

узпрака 

1 Впће и ппврће 2     

2 Меркантилна рпба 37     

3 Стпшна храна 32     

4 Сјеме и садни материјал 381 1 0,26 

5 Фитпфармацеутска средтсва 7     

6 Ђубрива 40     

7 Кпмппст 2     

8 Цвијеће 16 3  18,75  

9 Псталп 6   

 Укупнп 523 4 0,76 
 

Структура неуредних ппщиљака 
Табела 28 

Р. 
бр. 

Брoj 
ппщиљака 

Врста ппщиљке 
Земља 

ппријекла 
Јед. 

мјере 
Кпл. 

Инспекцијска 
мјера 

Закпнски /Штетни 
прганизам 

1. 1 Какап прах Гана Kg 22.396  Враћаое ппщиљке фитпсанитарни цертификат 

2. 1 
Садни материјал глпга 
и украснпг щибља 

Италија Kom 200  Враћаое ппщиљке фитпсанитарни цертификат 

3. 3 Меркантилни кукуруз Србија Kg 75.220  Враћаое ппщиљке Sitotroga cerelella 

4. 1 Сјеме крпмпира Белгија Kg 23.750  Унищтаваое Erwinia carotovora 

5. 3 Цвијеће саксијскп Хпландија Kom 827  Унищтаваое Botrytis cinerea 

5.1. 1 Петунија Хпландија Kom 420  Унищтаваое Botrytis cinerea 

5.2. 1 Руже Хпландија Kom 120  Унищтаваое Botrytis cinerea 

5.3. 1 Рпдпдендрпн Хпландија  287  Унищтаваое Colletotrichum sp. 
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Брпј узетих узпрака за лабпратпријску анализу је маои збпг ппјашанпг надзпра и 
прегледа на граници, кап и збпг смаоенпг ризика за ппједине врсте ппщиљака. Маои је и 
брпј неуредних узпрака. Узета су укупнп 523 узпрка  за лабпратпријску анализу пд шега су 4 
била  неуредна (3 цвијеће и 1 сјеме крпмпира). Није билп захтјева за суперанализу. Пве 
ппщиљке су унищтене на прпписан нашин. 

Прегледпм узпрка из ппщиљке на гранишнпм прелазу утврђенп је да су три ппщиљке 
меркантилнпг кукуруза заражене екпнпмски щтетним прганизмпм. Забраоен је увпз пвих 
ппщиљки и наређенп је оихпвп враћаое. Прегледпм дпкументације утврђенп је да двије 
ппщиљке, за кпје је пбавезан фитпсанитарни цертификат, нису снабдјевене истим (какап 
прах  и ппщиљка садница глпга и ванирастућих украсних биљака). Забраоен је увпз пвих 
ппщиљки и наређенп враћаое. 

Фитпсанитарни инспектпри су у извпзу издали 1.350 фитпсанитарних цертификата. 
Фитпсанитарни инспектпри су ппсебан акценат дали кпнтрпли  сјеменскпг и саднпг 

материјала и саксијскпг цвијећа. Фитпсанитарни инспектпри врще узпркпваое увезених 
ппщиљака на пснпву прпцјене ризика. Усппстављена је дпбра сарадоа са Ппљппривредним 
институтпм Баоа Лука и Ппљппривредним завпдпм Бијељина, кпји су пвлащтени за врщеое 
лабпратпријских анализа. Такпђе, усппстављена је сарадоа са агенцијама и управама на 
нивпу БиХ, а ппсебнп са Управпм БиХ за защтиту здравља биља. 

Усппстављена правила и прпцедуре и скраћени управни ппступак, у виду клаузула, 
кпд пдпбраваоа увпза/прпвпза, кпји се пд 19.03.2007. гпдине јединственп примјеоује на 
цијелпј граници БиХ, редефинисан и усаглащен списак рпбе кпје ппдлијежу надзпру 
ппљппривредне инспекције, из фитпсанитарне пбласти, дппринијели су већпј ефективнпсти 
и ефикаснпсти инспекцијске кпнтрпле на граници. 

Фитпсанитарни инспектпри наплатили су накнаду у сппљнптргпвинскпм прпмету у 
изнпсу пд 1.918.425,00 КМ. 

 
2.2.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 

У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 864 кпнтрпла 
изврщенп је 883 кпнтрплa (674 редпвне, 15 ванредне пп пријавама и 194 кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа).  

У унутращоем инспекцијскпм надзпру претежнп је билп ангажпванп 6 републишких 
ппљппривредних инспектпра. Пп пптреби су укљушивани пп ппјединим пбластима и 
фитпсанитарни инспектпри.  

Највећи брпј кпнтрпла изврщен је у пбласти биљне прпизвпдое, затим у пбласти 
вина и ракије, ппдстицаја у ппљппривреди, стпшарства, фитпфармацеутских средстава и 
ппљппривреднпг земљищта. Највећи прпценат неуредних кпнтрпла је билп у прпмету вина 
и ракије (36%). 

Предузетп је укупнп 107 казнених мјера пд шега 73 прекрщајна налпга и 34 
прекрщајне пријаве. Пд укупнп изрешених казнених мјера 35% се пднпси на ппдстицаје у 
ппљппривреди, 28% на пбласт прпмета фитпфармацеутских прпизвпда, 19 % на прпмет вина 
и ракије. Релативнп мали изнпс казни у пднпсу на брпј издатих налпга је збпг тпга щтп се 
углавнпм ради п прекрщајима физишких лица. Велики брпј ппднесених прекрщајних пријава 
јесте збпг тпга щтп су прпписане минималне казне неадекватне. 

У сарадои са пвлащтеним институцијама у 2008. гпдини настављенп је са  ппјашаним  
кпнтрплама из фитпсанитарне пбласти кпд свих прпизвпђаша сјемена и саднпг материјала 
ппљппривреднпг биља. Пп први пут изврщенп је тестираое земљищта на нематпде кпд свих 
прпизвпђаша саднпг материјала ппљппривреднпг биља и кпд прпизвпђаша сјемена 
крпмпира. У пквиру ппјашаних кпнтрпла квалитета стпшне хране пп први пут је испитиван 
садржај два микптпксина у узпрцима стпшне хране. Регистрпван је некпликп нпвих 
прпизвпђаша вина и ракије. 
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Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 29 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укуп
нп 

Неуре 
дне 

% 
неуре 
дних 

Укуп
нп 

Пре 
вен 

тивне/
кпрект
ивне 

Репре
сивне 

% 
преве 
вентив

них 

Уку
пнп 

Прекр 
щајни 
налпг 

Прекр 
щајна 

пријава 

% прекр 
щајних 
налпга 

1. Биљна прпизвпдоа 261 28 10.7 30 13 17 43.3 9 5 4 55.6 

2. Ппдстицаји у ппљппривреди 177 42 23.7 33 33  100.0 38 35 3 92.1 

3. Защтита ппљппривреднпг земљищта 49 13 26.5 9 7 2 77.8 7 7  100.0 

4. 
Прпизвпдоa и прпмет 
фитпфармацеутских средства 

76 22 28.9 25 6 19 24.0 30 20 10 66.7 

5. Стпшарствп 85 8 9.4 8 1 7 12.5 3 3  100.0 

6. Прпизвпдоа и прпмет вина и ракије 230 83 36.1 80 4 76 5.2 20 3 17 15.0 

7. Пстале пбласти надзпра 5 2 40.0 2  2      

 Укупнп 883 198 22.4 187 64 123 34.2 107 73 34 68.2 

 
Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 

Табела 30 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 187 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 64 34,2 

1.2. Репресивне управне мјере 123 65,8 

1.2.1. Затвараое пбјеката  6 3,2 

1.2.2. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 66 35,3 

1.2.3. Забрана прпмета рпбе  34 18,2 

1.2.4. Унищтаваое рпбе  1 0,5 

1.2.5. Пдузимаоа рпбе  16 8,6 

2. Прекрщајне мјере 107 100,0 

2.1. Прекрщајни налпзи 73 68,2 

2.2. Прекрщајне пријаве 34 31,8 

 
Квантитативни ефекти предузетих мјера 

Табела 31 

Р. 
бр. 

Врста прпизвпда и рпбе  Кплишина 

1. Винп и ракија искљушени из прпмета (л) 40 

2. Пдузетп и унищтенп винп и ракија (л) 24 

3. Садни материјал искљушен из прпмета (кпм) 9,030 

3.1. Садни материјал враћен у прпмет (кпм) 9,030 

4. Стпшна храна  искљушена из прпмета (кг) 1,515 

4.1. Стпшна храна враћена у прпмет (кг) 80 

5. Фитпфармацеутска средства  искљушена из прпмета (кг) 674 

5.1. Фитпфармацеутска средства враћена у  прпмет (кг) 165 

6. Фитпфармацеутска средства  искљушена из прпмета (л) 1,043 

7. Пдузет и унищтен садни материјал (кпм) 91 

8. Пдузетп и унищтенп сјеме (кг) 23,750 

9. Сјеме искљушенп из прпмета (кг) 949 
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2.2.1.  Заштита пољопривредног земљишта 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти защтите ппљппривреднпг земљищта 
Табела 32 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 49 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 38 77,6 

1.2. Ванредне кпнтрпле 11 22,4 
1.2.1. Пријаве/притужбе 1 2,0 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 10 20,4 

2. Изврщене кпнтрпле 49 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 36 73,5 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 28 57,1 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 8 16,3 

2.2. Неуредне кпнтрпле 13 26,5 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 10 20,4 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 3 6,1 

3. Управне мјере 9 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
12

 7 77,8 

3.2. Репресивне управне мјере 2 22,2 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  2 22,2 

4. Прекщајне мјере 7 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 7 100,0 

 
Ппстигнути су знашајни резултати у пбласти ппљппривреднпг земљищта (защтита, 

унапређеое и кприщћеое, катастарскп класираое и бпнитираое ппљппривреднпг 
земљищта, а ппсебнп пбрадивпг пд прве дп пете катастарске класе13 ппјашаним кпнтрплама, 
али прије свега усппстављаоем веће дисциплине у пбласти катастарскпг класираоа, 
пднпснп бпнитираоа земљищта. Наиме, усппстављен је механизам да Министарствп 
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде ушествује у заједнишкпм увиђају на лицу мјеста 
са Гепдетскпм управпм и на пснпву налаза даје или пдбија даваое сагласнпсти за прпмјену 
катастарских култура и катастарских класа ппљппривреднпг земљищта. Пвим је, за сада, 
спријешенп или смаоенп непправданп мијеоаое култура и класа кпје су се извпдиле пп 
захтјеву странке, а пп нащем мищљеоу, пп правилу, да би се избјеглп плаћаое накнаде за 
прпмјену намјене ппљппривреднпг земљищта или да би се изнпс накнаде вищеструкп 
умаоип. Ппљппривреднп земљищте је угрпженп прпмјенпм намјене кпја се не врщи у 
складу са закпнпм (изградоа, експлпатација щљунка и пијеска), а уствари изнимке 
временпм ппстају правилп. 

Сматрамп да је у пвпј пбласти неппхпднп снажније ангажпваое и Министарства 
пбзирпм да циљ не мпже нити смије бити да некп плати накнаду за прпмјену намјене већ да 
се спријеши прпмјена намјене и защтити, ппсебнп пбрадивп ппљппривреднп земљищте пд 
прве дп пете катастарске класе и сашува за ппљппривредну прпизвпдоу пднпснп да се 
намјена мијеоа изузетнп и на прпписани нашин. Знашајнп би билп да се щтп прије на нивпу 
Републике Српске дпнесу Пснпве защтите, уређеоа и кприщтеоа ппљппривреднпг 
земљищта, а на нивпу ппщтина Пснпве у складу са Пснпвама Републике Српске и да  
урбанистишке и прпстпрне планпве усагласе са усвпјеним Пснпвама. Влада Републике 
Српске дпнијела је пдлуку да се приступи изради Пснпва защтите, уређеоа и кприщтеоа 

                                                 
12

 Превентивне/кпрективне мјере 
13

 Према Закпну п ппљппривреднпм земљищту „Ппљппривреднп земљищте кап прирпднп бпгатствп и дпбрп пд ппщтег 

интереса кпристи се за ппљппривредну прпизвпдоу и не мпже се кпристити у друге сврхе, псим у слушајевима и ппд услпвима 
утврђеним пвим закпнпм“ 
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ппљппривреднпг земљищта за Републику Српску. Према инфпрмацијама из Министарства, у 
2008. гпдини заврщена је тендерска прпцедура и пдабрана институција за израду Пснпва.  
 
2.2.2.  Биљна производња 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти биљне прпизвпдое 
Табела 33 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 261 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 236 90,4 

1.2. Ванредне кпнтрпле 25 9,6 
1.2.1. Пријаве/притужбе 2 0,8 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 23 8,8 

2. Изврщене кпнтрпле 261 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 233 89,3 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 209 80,1 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 24 9,2 

2.2. Неуредне кпнтрпле 28 10,7 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 27 10,3 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 1 0,4 

3. Управне мјере 30 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  13 43,3 

3.2. Репресивне управне мјере 17 56,7 

3.2.1. Забрана прпмета рпбе  8 26,7 

3.2.2. Забрана стављаоа у прпмет 5 16,7 

3.2.3. Пдузимаоа рпбе 3 10,0 

3.2.4. Унищтаваое прпизвпда/рпбе 1 3,3 

 
У прпизвпдои сјемена и саднпг материјала ппљппривреднпг биља настављенп је са 

ппјашаним кпнтрплама кпд свих регистрпваних прпизвпђаша сјемена и саднпг материјала. 
Пве кпнтрпле су дппринијеле ппбпљщаоу квалитета сјемена и саднпг материјала, а 
истпвременп су утврђени релевантни ппдаци пд знашаја за кпнтрплу намјенскпг дпбијаоа 
средстава ппдстицаја за прпизведенп сјеме и садни материјал. У пквиру пвих кпнтрпла, на 
захтјев ппљппривредне инспекције, пвлащтене институције су  изврщиле тестираое 
земљищта на цистплике нематпде кпд свих прпизвпђаша саднпг материјала и кпд 
прпизвпђаша сјеменскпг крпмпира. 

Кпд прпизвпдое саднпг материјала земљищте је тестиранп на присуствп цистпликих 
нематпда из рпда Heterodera spp. Вепма је знашајнп да није утврђенп присуствп цистпликих 
пблика нематпда рпда Heterodera spp. Кпд два прпизвпђаша  утврђенп је присуствп 
стадијума једне цисте нематпде рпда Heterodera spp. Кпд псталих прпизвпђаша није 
утврђенп присуствп циста нематпда. Кпд прпизвпдое сјеменскпг крпмпира земљищте је 
тестиранп на присуствп цистa нематпдa Globodera pallida i Globodera rostochiensis. Није 
утврђенп присуствп циста пвих нематпда. Планиран је наставак кпнтрпла у пвпј пбласти са 
предузимаоем даљих кпрака и мјера на усппстављаоу пуне закпнитпсти у пвпј пбласти. 

 Највећи прпблем у пвпј пбласти јесте прпизвпдоа безвируснпг саднпг материјала, 
нарпшитп щљиве, п шему се треба дпнијети усаглащен Акципни план на нивпу Бпсне и 
Херцегпвине са шијпм реализацијпм треба  ппшети пдмах пп усвајаоу. У регипну Ппткпзарја 
и Лијевше ппља, на вищегпдищоим засадима јабуке и крущке, утврђенп је присуствп 

фитппатпгене бактерије Erwinia amylovora. Степен заразе је бип средоег интензитета. 
Пптребнп је предузимати кпнтинуиране мјере какп се пвај патпген не би прпщирип на 
расаднике, имајући у виду биплпгију пвпг патпгена. Реализација пвпг плана је пд сущтинске 
важнпсти и ппдразумијева знашајна финансијска средства и радикалне мјере укљушујући и 
мјере ерадикације стабала (кршеоа) старих, запущтених и заражених впћоака. Други важан 
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аспект јесте дпслиједнп прпвпђеое мјера защтите биља пд стране прпизвпђаша сјеменскпг 
крпмпира какп би се смаоилп присуствп фитппатпгених вируса у сјемену. 

У прпмету сјемена и саднпг материјала врщене су кпнтрпле  испуоенпсти услпва за 
стављаое у прпмет у ппгледу пакпваоа, декларисаоа, шуваоа, рпкпва важеоа декларације 
и услпва у ппгледу струшне спреме (ппљппривредни технишар). Најшещће утврђена 
неправилнпст је истекап рпк важеоа декларације и неправилнп декларисаое. 
Неправилнпсти у декларисаоу на амбалажи пгледају се у тпме щтп земље ЕУ и земље 
пкружеоа имају другашију регулативу у пвпј пбласти према кпјпј није пбавезнп навпђеое 
гпдине прпизвпдое сјемена или је гпдина прпизвпдое уграђена у брпју декларације кпјим 
је пбезбијеђена слиједивпст. Билп је и ванредних кпнтрпла пп пријавама грађана при шему 
су узимани узпрци сјемена у прпмету. Резултати испитиваоа пд стране пвлащтених 
институција ппказали су да су пријаве биле непснпване и да квалитет сјемена пдгпвара 
прпписаним нпрмама.  
 
2.2.3.  Сточарство 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти стпшарства 
Табела 34 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 85 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 78 91,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 7 8,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 1 1,2 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 6 7,1 

2. Изврщене кпнтрпле 85 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 77 90,6 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 70 82,4 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 7 8,2 

2.2. Неуредне кпнтрпле 8 9,4 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 8 9,4 

3. Управне мјере 8 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  1 12,5 

3.2. Репресивне управне мјере 7 87,5 

3.2.1. Забрана прпмета рпбе  4 50,0 

3.2.2. Забрана стављаоа у прпмет 3 37,5 

4. Прекщајне мјере 3 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 3 100,0 

 
 У пвпј пбласти изврщен је планирани брпј инспекцијских кпнтрпла. Предузимаоем 
управних мјера прпизвпђаши су интензивирали испитиваое узпрка хране за живптиое кпд 
пвлащћених институција и на тај нашин се ппвећава квалитет стпшне хране. Изврщенп је 
укупнп 85 кпнтрпла при шему  су узимани један или вище узпрака стпшне хране и упућени на 
лабпратпријскп испитиваое параметара квалитета. Укупнп је узетп 164 узпрка за пва 
испитиваоа пд кпјих је билп неуредних 16 налаза. За 9 узпрака странке су тражиле 
суперанализу пд шега су резултати 4 анализе пптврђени, а 6 анализа демантпвани. Из истих 
узпрака, разлишитих прпизвпђаша, из свих дијелпва Републике Српске и разлишитих врста 
стпшне хране у пблику гптпвих крмних смјеса изврщена су испитиваоа садржаја два 
микптпксина (Зеараленпн и Афлатпксин). Испитиваое садржаја микптпксина изврщенп је 
кпд 42 узпрка пд 42 прпизвпђаша. Испитиваоа је изврщип Ппљппривредни институт 
Републике Српске из Баоа Луке. Трпщкпве испитиваоа платип је Инспектпрат Републике 
Српске из намјенских средстава Владе Републике Српске за текућу ппмпћ. На пснпву 
дпстављених резултата анализе кпнстатпванп је да садржај наведених микптпксина 
пдгпвара пдредбама Правилника п максималним  кплишинама  щтетних материја и састпјака  
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у стпшнпј храни („Службени лист СФРЈ“, брпј2/90, 27/90). Пви резултати указују да је квалитет 
стпшне хране кпја се прпизвпди у Републици Српскпј дпста дпбар. 
 
2.2.4.  Производња и промет фитофармацеутска средства 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти прпизвпдое и прпмета фитпфармацеутских средства 
Табела 35 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 76 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 63 82,9 

1.2. Ванредне кпнтрпле 13 17,1 
1.2.1. Пријаве/притужбе 1 1,3 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 12 15,8 

2. Изврщене кпнтрпле 76 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 54 71,1 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 42 55,3 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 12 15,8 

2.2. Неуредне кпнтрпле 22 28,9 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 21 27,6 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 1 1,3 

3. Управне мјере 25 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  6 24,0 

3.2. Репресивне управне мјере 19 76,0 

3.2.1. Забрана прпмета рпбе  9 36,0 

3.2.2. Забрана стављаоа у прпмет 10 40,0 

4. Прекщајне мјере 30 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 20 66,7 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 10 33,3 

 
У 2008. гпдини услиједип је наставак пппщтрених кпнтрпла кпје су имале за циљ 

прпвјеру испуоенпсти закпнских услпва за прпдају средстава за защтиту биља на великп и 
малп. У тпм смислу кпнтрплисана је испуоенпст услпва  у ппгледу заппсленпсти струшнпг 
кадра, у ппгледу пакпваоа и декларисаоа средстава за защтиту биља и рпкпва упптребе. 
Накпн пвих кпнтрпла један брпј ппљппривредних апптека заппслип је диплпмиране 
инжеоере ппљппривреде.  
 
2.2.5.  Производња и промет вина и ракије 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти прпизвпдое и прпмета вина и ракије 
Табела 36 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 230 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 111 48,3 

1.2. Ванредне кпнтрпле 119 51,7 
1.2.1. Пријаве/притужбе 1 0,4 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 118 51,3 

2. Изврщене кпнтрпле 230 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 147 63,9 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 31 13,5 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 116 50,4 

2.2. Неуредне кпнтрпле 83 36,1 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 80 34,8 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 3 1,3 

3. Управне мјере 80 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  4 5,0 
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3.2. Репресивне управне мјере 76 95,0 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  3 3,8 

3.2.2. Забрана прпмета рпбе  45 56,3 

3.2.3. Забрана стављаоа у прпмет 16 20,0 

3.2.4. Пдузимаоа рпбе 12 15,0 

4. Прекщајне мјере 20 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 3 15,0 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 17 85,0 

 
Кпнтрпле прпизвпдое и прпмета вина и ракије пд стране републишких и 

градских/ппщтинских ппљппривредних инспектпра наставак су кпнтрпла заппшетих крајем 
2007. гпдине. У пвпј пбласти је највећи прпценат неуредних кпнтрпла (36,1%). Изврщене су 
циљане кпнтрпле у угпститељским и другим пбјектима у вези стављаоа у прпмет вина, 
ракије и других алкпхплних пића у ринфузи, пднпснп ван пригиналнпг пакпваоа 
прпизвпђаша. Ппшеткпм 2008. гпдине услиједип је наставак кпнтрпла у кпјима нису пдмах 
предузимане репресивне управне и казнене мјере. У свим слушајевима неуредних кпнтрпла 
дпнесена су рјещеоа п забрани стављаоа у прпмет и у пвпј фази нису предузимане  
репресивне управне мјере пдузимаоа и/или унищтаваоа вина и ракије нити су 
предузимане прекрщајне мјере. Казнене мјере су предузимане самп према субјектима кпји 
нису изврщили рјещеое инспектпра. Циљ Инспектпрата је да се щирпм циљанпм кпнтрплпм 
дјелује превентивнп и да се на тај нашин дппринесе системскпм уређиваоу пве пбласти 
надзпра. Крајем 2008. гпдине приступилп се кпнтрплама из пве пбласти уз предузимаое  
репресивних управних и казнених мјера у складу са Закпнпм п вину и ракији. Кплишине 
пдузете рпбе пп пвпм пснпву  није велика, али је брпј  субјеката кпји нелегалнп прпдају винп 
и ракију велики. 

Прпизвпдоа и  прпмет вина и ракије ће јпщ вище бити предмет инспекцијскпг 
надзпра. Велики је брпј прпизвпђаша ракије, а све вище и вина, кпји прпизвпде и стављају у 
прпмет винп и ракију у ринфузнпм стаоу (прпизвпдоа и прпмет не пдвијају се у складу са 
Закпнпм п вину и ракији). Тежищте рада ће бити на заједнишкпм едукативнпм и 
превентивнпм дјелпваоу са Министарствпм ппљппривреде, щумарства и впдппривреде са 
циљем да се прпизвпђаши уппзнају са услпвима за прпизвпдоу и стављаое у прпмет и на тај 
нашин дппринесе спрешаваоу прпдаје вина и ракије у ринфузнпм стаоу, пднпснп вина и 
ракије акп нису прпизведени и стављени у прпмет у складу са закпнпм на пијацама и другим 
мјестима укљушујуши тргпвашке и угпститељске пбјекте.  
 
2.2.6.  Подстицаји у пољопривреди 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти ппдстицаја у ппљппривреди 
Табела 37 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 177 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 147 83,1 

1.2. Ванредне кпнтрпле 30 16,9 
1.2.1. Пријаве/притужбе 8 4,5 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 22 12,4 

2. Изврщене кпнтрпле 177 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 135 76,3 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 118 66,7 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 17 9,6 

2.2. Неуредне кпнтрпле 42 23,7 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 29 16,4 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 13 7,3 

3. Управне мјере 33 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  33 100,0 
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4. Прекщајне мјере 38 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 35 92,1 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 3 7,9 

 
Ппдстицајима у ппљппривреди датп је знашајнп мјестп пп брпју изврщених  

инспекцијских кпнтрпла (177). Пд 177 изврщених кпнтрпла 147 су редпвне, 8 пп пријавама и 
притужбама и 22 кпнтрпле изврщеоа рјещеоа. Пд укупнп изврщених кпнтрпла (177) 23,7 % 
су неуредне. Разлпг за већи брпј кпнтрпла јесте велики брпја кприсника и велики брпј 
захтјева Министарства ппљппривреде, щумарства и впдппривреде за ванредне кпнтрпле. За 
утврђене неправилнпсти дпнесена су рјещеоа кпјима је наређен ппврат средстава 
ппдстицаја (42.748 КМ). Знашајнп је да 7 рјещеоа јпщ није изврщенп. Странке ппднпсе 
жалбе и настпје да не изврще рјещеоа или да дпбију на времену. 

 У вези кпнтрпле из пве пбласти пстварена је врлп дпбра сарадоа са надлежним 
Министарствпм кпја ппдразумијева брзу размјену ппдатака, заједнишке припремне радое 
прије кпнтрпле, размјену инфпрмација пд знашаја за инспекцијску кпнтрплу.  

 

2.3.  Рад пољопривредних  инспекција јединица локалне самоуправе 
 
 У 2008. гпдини 33 инспектпра у 28 ппщтина и 2 града изврщили су 4.649 кпнтрпла пд 
шега су 933 (20%) биле неуредне. Предузета је 771 управна мјера, пд шега 454 (59%) 
репресивних управних мјера и 259 прекрщајних мјера.  

Градски/ппщтински инспектпри су претежнп кпнтрплисали прпмет ппјединих 
прпизвпда. Пбавили су следећи брпј кпнтрпла пп пбластима: биљна прпизвпдоа 1.044 
(22,5%), дуван, винп и ракија 1.004 (21,5%), стпшарствп 893 (19,2%), ппљппривреднп 
земљищте 803 (17,2%), ппдстицаји у ппљппривреди 577 (12,4%), фитпфармацеутска средства 
170 (3,6%), рибарствп 88 (2%), ђубрива и пплемеоиваши земљищта 46 (1%) и псталп 27 
(0,6%). Брпј казнених мјера пп пбластима: ппљппривреднп земљищте 122, дуван и винп и 
ракија 40, биљна прпизвпдоа 39, рибарствп 26, ппдстицаји у ппљппривреди 14, 
фитпфармацеутска средства 10, стпшарствп 8. Изнпс издатих прекрщајних налпга је 41.656 
КМ. 
 

2.4.  Закључне напомене 
 

Ппщта атмпсфера у инспекцији у смислу дисциплине, придржаваоа кпдекса 
државних службеника, пбављаоа сущтинских кпнтрпла и правилнпсти впђеоа управнпг 
ппступка је далекп бпља негп у ранијем перипду. Пптребне су сталне ппщте и струшне пбуке 
у свим пбластима, а ппсебнп у фитпсанитарнпј пбласти. Далекп вище се ппщтују правила 
управнпг ппступка, уредније се впде списи а предмети се „затварају“ у пдређеним 
рпкпвима. Тпме је у највећпј мјери дппринијелп кпнтинуиранп унпщеое ппдатака у 
инфпрмаципни систем щтп кпд инспектпра ствара псјећај  сталнпг праћеоа и надгледаоа, 
али и ппступци интерне кпнтрпле у кпјима је указиванп на прппусте у раду ппјединих 
инспектпра, те инструкције правне службе Инспектпрата Републике Српске п ппступаоу у 
пдређеним ситуацијама. 

 
Изузетнп је знашајнп да није билп ппјаве карантинских бплести и щтетпшина кпд 

увпзних ппщиљки биља. У раду инспекције на граници ушиоени су велики наппри и 
пстварени резултати кпји се пгледају у сљедећем: 

(1) У складу са пдредбама Закпна п защтити биља, у слушајевима када су испуоени 
услпви, кпд пдпбраваоа увпза/прпвпза уведен је скраћени управни ппступак, пднпснп 
пдпбраваое се врщи стављаоем клаузула на пријаву ппщиљке за преглед с наппменпм да 
је пвакав јединствен ппступак је, пп први пут, усаглащен и уведен у пба ентитета, Дистрикту 
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Бршкп и пвим је знашајнп смаоенп администрираое и пбезбијеђена већа прпхпднпст и 
ефикаснпст рада на гранишним прелазима. 

(2) На иницијативу Инспектпрата Републике Српске изврщенп је усаглащаваое 
списка рпба кпје ппдлијежу фитпсанитарнпј кпнтрпли (упшенп је да се кпд увпза/прпвпза 
прегледа знатан брпј рпба/прпизвпда кпји се не прегледају у земљама пкружеоа, а кпје не 
представљају ризик за пренпщеое биљних бплести и щтетпшина) с наппменпм да ће пвај 
списак бити пптребнп ппнпвп ревидирати и усагласити са Правилникпм п мјерама за 
спрешаваое унпщеоа и щиреоа щтетних прганизама на биљу, биљним прпизвпдима и 
регулисаним пбјектима. 

(3) Фитпсанитарни цертификати се издају самп за ппщиљке биља кпје се извпзе или 
реексппртују из БиХ (пд 01.09.2007. гпдине све активнпсти пкп щтампаоа, издаваоа, 
правдаоа фитпсанитарних цертификата су централизпване и ппд пптпунпм кпнтрплпм), 

(4) Збпг прпфесипналнпг и струшнпг инспекцијскпг надзпра знатнп је смаоена 
мпгућнпст увпза биља зараженпг щтетним прганизмима. 

(5) Раднп вријеме усклађенп је са радним временпм царинских пргана. 
(6) Није билп примједби на рад инспектпра. 
 
У пбластима унутращоег ппљппривреднпг инспекцијскпг надзпра у ппјединим 

пбластима ппстпје пдређени прпблеми, кпје сама инспекција не мпже ријещити, а кпји 
знашајнп утишу на рад и ефекте рада: 

(1) Изузев прпизвпдое сјемена и саднпг материјала, нема прганизпванпг 
мпнитпринга здравља биљака тј. не ппстпји јединствен систем  служби за защтиту биља 
(теренска, извјещтајнп-прпгнпзна, савјетпдавна). Кап ппсљедица недпстатка пвих мјера 
ппјавиће се прпблеми кпд извпза биља из Републике Српске, пднпснп БиХ у друге државе. 
Пвп је нарпшитп важнп за извпз тржних вищкпва меркантилнпг крпмпира. Мпнитпринг 
захтијева већа финансијска средства. За планираое, прганизпваое и прпвпђеое 
мпнитпринга надлежни су Управа Бпсне и Херцегпвине за защтиту здравља биља и 
ентитетска Министарства ппљппривреде. 

(2) Незаврщена регистрација стпке и ппљппривредних газдинстава. 
(3) Неппстпјаое Пснпва защтите, уређеоа и кприщтеоа ппљппривреднпг земљищта 

и земљищнпг инфпрмаципнпг система. 
(4) Неппстпјаое регистара из пбласти прпизвпдое сјемена и саднпг материјала и 

другпг биља, ппљппривредних апптека, велепрпдаја средстава за защтиту биља. 
(5) Неппстпјаое електрпнске базе ппдатака пвлащћених прганизација и кприсника 

средстава ппдстицаја велика су препрека за сређиваое стаоа у пвим пбластима. 
(6) Систем пвлащћиваоа за врщеое ппслпва из разлишитих пбласти (кпнтрпла над 

прпизвпдопм, разлишита испитиваоа и сл.) је исппд задпвпљавајућег нивпа и не пдгпвара 
реалнпј ситуацији и стварним пптребама и билп би неппхпднп изврщити ревизију свих 
дпсадащоих пвлащћеоа, а ппсебан прпблем је неппстпјаое лабпратприја кпје су пвлащтене 
за разлишите суперанализе. 

(7) Недпстатак ппдзакпнских аката пнемпгућава квалитетан инспекцијски надзпр 
(Правилник п квалитету хране за стпку, рибарнице, ппдруми, регистраципни цертификати за 
дистрибуцију ђубрива и др.). 

(8) Недпвпљнп су селективни, јасни и прецизни прпписани услпви за пствариваое 
права на ппдстицаје у ппљппривреди, кап и недпвпљне су претхпдне прпвјере за даваое 
ппдстицаја.  

(9) Неппстпјаое централизпванпг система цертификпваоа сјемена и саднпг 
материјала (пдпбраваое и щтампаое декларација и впђеое централне евиденције), 
управљаоа рибплпвним впдама и рибљим фпндпм (прпписиваое, щтампаое и издаваое 
рибплпвних дпзвпла, впђеое централне евиденције пппщтраваое угпвпрених услпва за 
кприщћеоу рибплпвних впда). 
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(10) Неке ппщтине не ппщтују прпписану прпцедуру пкп пбрашуна накнаде за 
прпмјену намјене ппљппривреднпг земљищта. 

 
У 2008. гпдини представници Инспектпрата и сектпра ппљппривредне инспекције 

ушествпвали су у активнпстима кпје су знашајне за афирмацију Инспектпрата, 
ппљппривредне (фитпсанитарне) инспекције и цијеле фитпсанитарне пбласти, какп на нивпу 
Републике Српске такп и на нивпу Бпсне и Херцегпвине пд кпјих су најзнашајније: 

(1) Радна ппсјета мисије Еврппскпг инспекцијскпг тима FVO (Food and Veterinary 
Office) (циљ: сагледаваоа свих кпнтрплних механизама на нивпу БиХ и ентитета у пбласти 
безбједнпсти хране), гдје су представници Инспектпрата Републике Српске представили рад 
и резултате раде фитпсанитарне инспекције и ушествпвали у даваоу пдгпвпра на сва питаоа 
из пве пбласти, щтп је дпста дпбрп прихваћенп. 

(2) Активнп ушещће у изради ппдзакпнских аката на нивпу БиХ из фитпсанитарне 
пбласти и пбласти вина и прпизвпда пд грпжђа. 

(3) Активнп ушещће у имплементацији Акципнпг плана за прпвпђеое Стратегије 
интегрисанпг управљаоа границпм у БиХ крпз три ппткпмисије (ппткпмисија за рукпвпђеое, 
прганизацију и прпцедуре, правна ппткпмисија и ппткпмисија за инфраструктуру) на кпји 
нашин је спријешенп вищегпдищое настпјаое неких кругпва да се фитпсанитарна инспекција 
пренесе на нивп БиХ. 

Плански циљеви ппљппривредне инспекције у нареднпм перипду: струшна пбука 
инспектпра, ппремаое инспектпра за рад, ушещће у уређеоу врлп кпмплексне 
фитпсанитарне пбласти, планираое, прганизпваое и спрпвпђеое пптпуне кпнтрпле над 
прпизвпдопм сјемена и саднпг материјала ппљппривреднпг биља, ппвећаое нивпа 
друщтвене дисциплине у пбластима ппљппривреднпг земљищта, прпизвпдое и прпмета 
вина и ракије, квалитета хране за стпку, прпдаје средстава за защтиту биља, закпнитпсти 
дпбијаоа средстава ппдстицаја у ппљппривреди. 

С пбзирпм на наведенп, убудуће ће се развијати приступ систематишнпг уређеоа 
ппјединих пбласти инспекцијскпг надзпра и тп уз пунп ушещће, прије свега Министарства 
ппљппривреде, щумарства и впдппривреде, кап и других надлежних пргана и прганизација. 
Ппсебан знашај има усппстављаое пуне сарадое са Управпм Бпсне и Херцегпвине за 
защтиту здравља биља и Агенцијпм за безбједнпст хране БиХ. 
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3.  ИНСПЕКЦИЈА ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 
 

Шумарска инспекција врщи инспекцијски надзпр у пбласти щумарства и лпвства са 
станпвищта узгпја, защтите и кприщћеоа щума (пд щумскпг сјемена и саднпг материјала дп 
примарне прераде дрвета) без пбзира на власнищтвп и намјену, те узгпја, защтите и 
кприщћеоа дивљаши и лпвищта.  

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое нивпа защтите щума и 
дивљаши (ппсебнп знашајан прирпдни ресурс) и ппвећаое легалнпсти прпизвпдое и  
прпмета у пбласти щумарства и дрвне индустрије. 

У Републици Српскпј у пбласти щумарства и лпвства ангажпванп је 17 щумарских 
инспектпра у Инспектпрату Републике Српске. Пни врще инспекцијски надзпр над пкп 
1.000.000 ha државних щума и щумскпг земљищта, кпјима газдују 23 щумска газдинства у 
пквиру ЈПШ ''Шуме Републике Српске'' (сједищте у Спкпцу) и Центар за газдпваое крщем 
(сједищте у Требиоу), пкп 122 ha расадника, кпјима управља Центар за сјеменскп-
расаднишку прпизвпдоу (сједищте у Дпбпју), пкп 270.000 hа приватних щума, пкп 8.000 hа 
плантажа шетинара (газдује ''Индустријске плантаже'' Баоалука), два наципнална парка  
ппврщине пкп 21.000 hа („Кпзара“ и „Сутјеска“), 90 лпвищта (86% укупне ппврщине 
Републике Српске), кпјима газдују щумска газдинства (20), рибоаци (4), наципнални 
паркпви (2), лпвашка удружеоа (64), пкп 430 пилана и пкп 130 извпђаша радпва у щумарству.    

У 2008. гпдини један инспектпр је напустип Инспектпрат, један је пензипнисан, а два  
су суспендпвана. Недпстатак инспектпра се највище псјети у регијама Бијељина и Приједпр.  
 

3.1.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 
 У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 1.482 кпнтрпла 
изврщенп је 1.437 кпнтрплa (993 редпвне,  176 ванредне пп пријавама и 268 кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа). 
 

 Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 39 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укупнп 
Неуре 

дне 

% 
неуре 
дних 

Укуп
нп 

Превен 
тивне/кп

ректи 
вне 

Репре
сивне 

% 
преве 
вентив

них 

Уку
пнп 

Прекр 
щајни 
налпг 

Прекр 
щајна 

пријава 

% прекр 
щајних 
налпга 

1 Защтита државних щума 873 204 23,4 178 156 22 87,6 119 117 2 98,3 

2 Защтита приватних щума 116 29 25 17 15 2 88,2 23 21 2 91,3 

3 Примарна прерада дрвета 314 92 29,3 89 50 39 56,2 55 53 2 96,4 

4 Лпвствп 133 24 18,0 21 14 7 66,7 28 25 3 89,3 

  1,436 349 24,3 305 235 70 77 225 216 9 96 

 
Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 

Табела 40 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 305 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 235 77,0 

1.2. Репресивне управне мјере 70 23,0 

1.2.1. Затвараое пбјеката  15 5,0 

1.2.2. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 36 11,8 

1.2.3. Пдузимаоа рпбе (нелегалан прпмет) 19 6,2 

2. Прекрщајне мјере 225 100,0 

2.1. Прекрщајни налпзи 216 96,0 

2.2. Прекрщајне пријаве 9 4,0 
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  Највище неуредних кпнтрпла пднпсилп се на врщеоа дпзнаке пд стране лица кпја не 
испуоавају услпве за врщеое дпзнаке, на сјеше у щумама гдје су импвинскп-правни пднпси 
неријещени, на прекпрашеоа етата у виспким щумама, на неппстпјаое лпвне пснпве или 
гпдищоег плана газдпваоа лпвищтем, пднпснп привременпг гпдищоег плана газдпваоа  
лпвищтем, на лпв защтићених врста дивљаши, на прпмет щумских дрвних спртимената (у 
трансппрту или на пиланским ппстрпјеоима), на легалнпст рада пиланских ппстрпјеоа.  

Ппднесене кривишне пријаве (10) пднпсиле су се на ппвреду пешата у примарнпј 
преради дрвета (4), прганизпвана щумска крађа путем дпзнаке стабала слушајних ужитака 
(1), злпупптреба евиденција у щумарству (2), кривплпв (1), пустпщеое щума (1) и за 
прппадаое щумских дрвних спртимената (1). 

Заједнишке кпнтрпле врщене су са инспекцијпм рада и защтите на раду кпд извпђаша 
радпва у щумарству (у испуоенпсти услпва за рад и у легалнпсти рада стаое је релативнп 
задпвпљавајуће), са ппљппривреднпм инспекцијпм у кпнтрпли садница бпра у ШГ 
''Рпманија'' Спкплац (саднице збпг гљивишнпг пбпљеоа унищтене), са инспекцијпм за 
защтиту пд ппжара у кпнтрплама ппремљенпсти и прганизпванпсти щумских газдинстава на 
защтити щума пд ппжара (стаое прптивппжарне щумских газдинстава прганизпванпсти је 
задпвпљавајуће), са впднпм инспекцијпм у кпнтрплама впдптпка и извпра, пднпснп  
замућиваоа впда приликпм извпђеоа радпва у щумарству (стаое у пвпј пбласти није 
задпвпљавајуће), са технишкпм инспекцијпм у кпнтрпли вађеоа камена на каменплпмима 
кпји се налазе на щумским земљищтима (некпликп ванредних кпнтрпла). Са тржищнпм, 
урбанистишкп-грађевинскпм, сапбраћајнп и инспекцијпм рада и  защтите на раду изврщене 
су у 2008. гпдини заједнишке кпнтрпле ппстрпјеоа за примарну прераду дрвета. 
 
3.1.1.  Узгој,  заштита и коришћење државних шума 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти защтите државних щума 
Табела 41  

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 873 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 655 75,0 

1.2. Ванредне кпнтрпле 218 25,0 
1.2.1. Пријаве/притужбе 84 9,6 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 134 15,3 

2. Изврщене кпнтрпле 873 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 669 76,6 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 500 57,3 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 169 19,4 

2.2. Неуредне кпнтрпле 204 23,4 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 155 17,8 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 49 5,6 

3. Управне мјере 178 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
14

 156 87,6 

3.2. Репресивне управне мјере 22 12,4 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  13 7,3 

3.2.2. Пдузимаоа рпбе 9 5,1 

4. Прекщајне мјере 119 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 117 98,3 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 2 1,7 

 
Знашајније крщеое прпписа у пбласти узгпја,  защтите и кприщћеоа државних щума 

утврђенп је у реализације прпјеката за извпђеое радпва, у впђеоу евиденција п изврщеним 
радпвима и прпведеним мјерама и у раду шуварске службе, а маоих крщеоа прпписа билп 

                                                 
14

 Превентивне/кпрективне мјере 



 50 

је у дпзнакама за сјешу, реализације прпјеката щумскп-узгпјних радпва, изврщеое етата, 
утрпщку средстава за прпсту и прпщирену репрпдукцију, у здравственпј защтити щума и др. 
Треба наппменути да је знатнп уведенп реда у раду кпмисија за технишки пријем изведених 
радпва у щумарству.  

Мјере забране (13) пднпсиле су се на забране врщеоа дпзнаке пд стране 
пвлащћенпг лица,  на забране сјеше гдје су импвинскп-правни  пднпси сппрни, забране сјеше 
у виспким щумама ради прекпрашеоа етата.  

Мјере пдузимаоа (9) пднпсиле су се на щумске дрвне спртименате у прпмету.  
Према евиденцијама щумских газдинстава у Републици Српскпј је присутан тренд 

ппадаоа щумских крађа. Међутим, у већини кпнтрпла шуварске службе утврђен је 
недпвпљнп ефикасан рад пве службе (неевидентираое на вријеме паоева беспрвнп 
ппсјешених стабала, пткривен вепма мали брпј ппшинипца щумскух крађа и сл.). Кпнтрплпм 
дпзнаке стабала за сјешу у ШГ,,Градищка,, Градищка, Шумска управа Србац утврђенп је да се 
приликпм дпзнаке стабала слушајних ужитака врщи и дпзнака стабала кпја нису предмет 
слушајнпг ужитка, збпг шега је ппднесена кривишна пријава. 

У кпнтрплама реализације прпјеката за извпђеое је утврђенп је да се гптпвп у 50% 
кпнтрпла щумска газдинства и щумске управе приликпм извпђеоа радпва у щуми не 
придржавају пријеката за извпђеое, а тп се највище манифестује у кретаоу трактпра мимп 
прпјектпваних щумских влака, пщтећиваоу и ппдбјељиваоу здравих стабала, неппщтиваоу 
спртиментнпг метпда израде щумских дрвених спртимената у щуми кпд паоа. Мпже се 
кпнстатпвати да је пвп маое или вище нашин рада у щумарству, щтп мпра бити предмет 
ппсебне пажое управљашке структуре ЈПШ ''Шуме Републике Српсске'', али и надлежнпг 
министарства. 

У већини кпнтрпла евиденција п изврщеним радпвима и прпведеним мјерама у 
щумарству утврђене су маое или веће неправилнпсти, а ппсебнп треба истаћи неуреднп 
впђеое евиденција у ШГ ,,Мајевица,, Лппаре (неташнп приказиваое ппдатака у 
евиденцијама, преправљаое ппдатака, умаоеое правпг стаоа ппсјешене дрвне масе, 
неташни ппдаци премјердби у птпремним исказима, дуплираое брпјева плпшица кпје су 
кприщтене и итд.). Има индиција да су се једне плпшице за пбрпјшаваое и класираое 
трупаца кпристе два и вище пута вјерпватнп на нашин да се на пиланама скидају са трупаца и 
ппнпвп стављају на трупце на щумскпм стпварищту (прпнађенп је 507 истих брпјева 
плпшица). Утврђенп да се димензије из коига премјербе не слажу са димензијама у 
птпремницама. Тп су били разлпзи за ппднпщеое кривишне пријаве прптив пдгпвпрних 
лица у ШГ,,Мајевица,, Лппаре.  

Приликпм кпнтрпле изврщеоа етата за прптекли перипд важеоа щумскппривредне 
пснпве је утврђенп да је дпщлп дп прекпрашеоа етата кпд ШГ,,Гприца,, Шиппвп у ппјединим 
газдинским класама, те маое прекпрашеое кпд ШГ,,Дпбпј,, Дпбпј, щумска управа Петрпвп у 
једнпј газдинскпј класи. 

  У кпнтрплама прпсте и прпщирене репрпдукције щума у ппјединим щумским 
газдинствима је кпнстатпванп ненамјенскп трпщеое средстава какп из прпсте такп и из 
прпщирене репрпдукције щума, те је ппјединим щумским газдинствима кпд кпјих је 
утврђенп ненамјенскп трпщеое средстава дпдјељених за прпщирену реппдукцију щума  
(ШГ „Бираш“ Власеница и ШГ „Дпбпј“ Дпбпј) налпженп да неутрпщена средства врате 
Министарству ппљппривреде, щумарстава и впдппривреде.  
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3.1.2.  Узгој,  заштита и коришћење приватних шума 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти защтите приватних щума 
Табела 42  

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 116 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 74 63,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 42 36,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 30 25,9 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 12 10,3 

2. Изврщене кпнтрпле 116 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 87 75,0 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 62 53,4 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 25 21,6 

2.2. Неуредне кпнтрпле 29 25,0 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 12 10,3 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 17 14,7 

3. Управне мјере 17 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  15 88,2 

3.2. Репресивне управне мјере 2 11,8 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  1 5,9 

3.2.2. Пдузимаоа рпбе 1 5,9 

4. Прекщајне мјере 23 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 21 91,3 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 2 8,7 

 
Највећи дип управних мјера кпд кпнтрпле приватних щума пднпсилп се на 

птклаоаое неправилнпсти, у једнпм слушају је пдузета рпба, а у једнпм је дпнесена забрана 
сјеше. Издата рјещеоа п птклаоаоу недпстатака пднпсе се на впђеое евиденција у 
щумарству, те на усппставу щумскпг реда.  

Знашајнп је да су за гптпвп све приватне щуме усвпјене щумскппривредне пснпве, 
псим некпликп маоих ппщтина (Вукпсавље, Истпшни Дрвар, Крупа на Уни и Купрес). 
Фпрмираое Агенције за щуме је у тпку. Прпблем представља реализација пбавеза щумских 
газдинстава у смислу кприщћеоа приватних щума и репрпдукције приватних щума 
(пдпбреое и дпзнаке за сјешу). 
 
3.1.3.  Примарна прерада дрвета 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти примарне прераде дрвета 
Табела 43 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 314 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 169 53,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 145 46,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 38 12,1 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 107 34,1 

2. Изврщене кпнтрпле 314 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 222 70,7 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 110 35,0 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 112 35,7 

2.2. Неуредне кпнтрпле 92 29,3 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 59 18,8 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 33 10,5 

3. Управне мјере 89 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  50 56,2 



 52 

3.2. Репресивне управне мјере 39 43,8 

3.2.1. Затвараое пбјеката  15 16,9 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  15 16,9 

3.2.3. Пдузимаоа рпбе 9 10,1 

4. Прекщајне мјере 55 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 53 96,4 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 2 3,6 

 
Са тржищнпм инспекцијпм, урбанистишкп-грађевинскпм инспекцијпм, сапбраћајнпм 

инспекцијпм, инспекцијпм рада и  защтите на раду изврщене су у 2008. гпдини заједнишке 
кпнтрпле ппстрпјеоа за примарну прераду дрвета (пилане): 

Табела 44 

Р. 
бр. 

Шумска газдинства 

Брпј 
реги 
стрп 

ваних  
пилана 

Изврщене кпнтрпле пилана Предузете мјере 

Брпј 
прегледаних 

Не/испуоавају  
услпве  

Пткла 
оаое 
непра 
вилнп 

сти 

Пешаћеое 

Реги 
стрп 
ване 

Нереги 
стрп 
ване 

Исп
уоа 
вају 

Не испуоавају Реги 
стрп 
ване 

Нереги 
стрп 
ване 

Реги 
стрване 

Нереги 
стрпване 

1 ШГ „Приједпр“ Приједпр 32 32  7 25  25 1  

2 ШГ „Градищка“ Градищка 21 21  8 13  13 1  

3 ШГ „Баоалука“ Баоалука 32 32  3 28  28 2  

4 ШГ „Врбаоа“ Кптпр Варпщ 7 7   7  7   

5 ШГ „Лисина“ Мркпоић Град 23 22  4 18  18 1  

6 ШГ „Гприца“ Шиппвп 34 34  5 29  29   

7 ШГ „Чемерница“ Кнежевп 12 9   9  9   

8 ШГ „Рибник“ Рибник 13 13  3 10  8 2  

9 ШГ „Пщтрељ-Дринић“ Дринић  12 12  2 10  10   

10 ШГ „Бпрја“ Теслић 9 9  5 4  4   

11 ШГ „Дпбпј“ Дпбпј 26 26  7 19  19   

12 ШГ „Мајевица“ Лппаре 22 19  8 11  11   

13 ШГ „Бираш“ Власеница 16 16  3 13  12 2  

14 ШГ „Дрина“ Сребреница 17 13  2 11  11   

15 ШГ „Виспшник“ Хан Пијесак 22 22  10 12  12   

16 ШГ „Рпманија“ Спкплац 36 36  7 29  29   

17 ШГ „Јахприна“ Пале 49 48 64 8 40 64 40  64 

18 ШГ „Сјемић“ Рпгатица 15 15  6 9  9   

19 ШГ „Вушевица“ Чајнише 10 10  5 5  5   

20 ШГ „Маглић“ Фпша 12 12  5 7  7   

21 ШГ „Зеленгпра“ Калинпвик 4 4  1 3  3   

22 ШГ „Панпс“ Вищеград 5 5  1 4  4 1  

23 ШГ „Бптин“ Невесиое 5 5  2 3  3   

24 Центар за газдпваое крщем  1 1   1  1   

 Република Српска 435 423 64 102 320 64 317 10 64 

 
У кпнтрплама примарне прераде дрвета укупнп је кпнтрплисани 487 пилана.  У 74 

слушаја изврщенп је пешаћеое пилана, у 10 слушајева изврщенп је пдузимаое щумских 
дрвних спртимената затешених на стпварищтима пиланских ппстрпјеоа кпји нису жигпсани, 
пбрпјшени и немају пратећи птпремни исказ и у 300 слушаја инспектпри су издаи налпге за 
птклаоаое недпстатака. Ппднесене су и 4 кривишне пријаве збпг ппвреде пешата. Знашајније 
крщеое прпписа утврђенп је у впђеоу евиденција пријемнпг и прераднпг листа, прпписане 
испуоенпсти кадрпвских услпва, лпкацији ппстрпјеоа, легалнпсти распплпживих щумских 
дрвних спртимената на стпварищтима пблпвине у саставу  пиланских ппстрпјеоа итд.   

Треба наппменути да су прпписани минимлни технишки и кадрпвски услпви 
либерализпвани, али је рад ппщтинских кпмисија за испуоенпст услпва пилана у великпм 
брпју слушајева бип некпректан и непрпписан. 

У тпку 2008. гпдине у кпнтрпли у Мпкрпм, ппщтина Пале физишки су нападнуте двије 
инспектпрке.  
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3.1.4.  Област ловства  
 

Инспекцијски надзпр у пбласти лпвства 
Табела 45 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 134 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 95 70,9 

1.2. Ванредне кпнтрпле 39 29,1 
1.2.1. Пријаве/притужбе 24 17,9 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 15 11,2 

2. Изврщене кпнтрпле 134 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 110 82,1 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 82 61,2 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 28 20,9 

2.2. Неуредне кпнтрпле 24 17,9 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 13 9,7 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 11 8,2 

3. Управне мјере 21 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  14 66,7 

3.2. Репресивне управне мјере 7 33,3 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  7 33,3 

4. Прекщајне мјере 28 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 25 89,3 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 3 10,7 

 
Знашајније крщеое прпписа кпд кприсника лпвищта пднпсилп се на ппсједпваое 

лпвне пснпве или гпдищоег плана газдпваоа лпвищтем, на впђеое прпписане евиденције, 
израду гпдищоих извјещтаја, на трпщеое средства прпщирене репрпдукције итд.  

У укупнп предузетим управним мјерама 30% су привремене забране лпва дп 
дпнпщеоа лпвне пснпве и/или другпг акта (гпдищои план газдпваоа лпвищтем). Издатп је 
25 прекрщајних налпга,  ппднесене 3 прекрщајне и 1 кривишна пријава. 

Ппсебан прпблеме у инспекцијскпм надзпру представља пкплнпст да су угпвпри п 
предаји лпвищта на газдпваое, кпје је већина кприсника лпвищта у Републици Српскпј 
(лпвашка удружеоа и щумска газдинстава) 1996. и 1997. гпдине закљушили са 
Министарствпм ппљппривреде, щумарства и впдппривреде на 10 гпдина, стављени ван 
снаге и 2002. гпдине су склппљени нпви угпвпри на 10 гпдина. Уставни Суд Републике 
Српске је пдлукпм У-4/03 пд 27.10.2005. гпдине утврдип да шлан 89. Закпна п лпвству 
(„Службени гласник Републике Српске“ бр. 4/02) није у сагласнпсти са Уставпм. 
Министарствп ппљппривреде, щумарства и впдппривреде јпщ није ппступилп пп пдлуци 
Уставнпг суда Републике Српске. Ситуација је правнп прпблематишна са разлишитих ташака 
ппсматраоа, па и са станпвищта инспекцијскпг надзпра.  

Прпблем такпђе представља кприщћеое недпзвпљених средстава за лпв, 
првенственп ситне дивљаши. У тпку гпдине је пдузетп 9 вабилица за птице. У нареднпм 
перипду ће се ппјашати инспекцијски надзпр у пвпј пбласти. 

Рад кпмисија за пцјеоиваое трпфеја је пп правилу неажуран. Мпжда би требалп 
правилникпм п пцјеоиваоу регулисати максималне/прјентаципне рпкпве.  

 

3.2.  Закључне напомене 
 

Инспекцијски надзпр у щумарству и лпвству и стаое у щумарству и лпвству и даље је  
пптерећен хипптекама из прпщлпсти.  Дещаваоа у щумарству из ранијег перипда је мнпгп 
вище предмет незванишних, пплузванишних и слишних расправа, а маое званишних и 
прпцедуралних кпје би впдиле дп дефинитивнпг ращшищћаваоа и ствараоа ппвпљније 
климе за раст друщтвене дисциплине у примјени прпписа и стандарда у пбласти кпја има 
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ппсебан вищеструки знашај за Републику Српску. И акп инспекцијски надзпр щумарске 
инспекције није дп краја пслпбпђен хипптека прпщлпсти, упшавају се ппзитивне тенденције 
(незвиснпст инспекција пд субјеката кпнтрпле, кпнтрпле су свепбухватније и кпнкретније, 
невезиваое инспектпра за дптишнп щумскп газдинствп, заједнишке кпнтрпле са другим 
инспекцијама, расте брпј управних и казнених мјера итд). Будуће активнпсти ће ићи у смјеру 
стандардизације инспекцијскпг надзпра и интензивније пбуке инспектпра. 

Напријед кпнстатпвана шиоеница да се, приликпм извпђеоа радпва у щуми, у 
великпм брпју слушајева щумска газдинства/управе не придржавају прпјеката за извпђеое,  
даје за правп да се мпже гпвприти п упбишајенпм нашину рада у щумарству кпји мпра да се 
синхрпнизпванпм активнпщћу ЈПШ ''Шуме Републике Српске'', щумарске инспекције и 
министарства и других пргана и прганизација мијеоа и прилагпђава стандардима рада у 
пвпј дјелатнпсти, јер ће пд тпга имати кпристи не самп садащое негп и будуће герерације. 
Пвп се мпже дпкументпвати кпнстатацијама из записника кпје се пднпсе на придржаваоа 
щумскпг реда, впђеое прпписаних евиденција, рад шувара щума и лпвпшувара, намјенскп 
кприщћеое средства прпсте и прпщирене репрпдукције, слушајеви прекпрашеоа етата итд. 
Напредак се упшава у раду кпмисија за технишки пријем изведених радпва пп прпјектима за 
извпђеое. Иакп је стаое у примарнпј преради дрвета ппвпљније у пднпсу на неке раније 
перипде, и даље пстаје прпблем легалнпсти рада у пвпј пбласти кпји ''пптппмаже'' и један 
брпј ппщтина издајући нелегална рјещеоа за рад. Пиланска ппстрпјеоа, нарпшитп пна без 
пдпбреоа за рад, шестп врще прпрез бесправнп ппсјешених щумских дрвних спртимента. 
Пвдје је пптребнп размищљати п ригпрпзнијпј казненпј пплитици. 
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4.  ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Ветеринарска инспекција врщи инспекцијски надзпр живих живптиоа, 

ветеринарских станица и прпизвпдое, прпмета и упптребе ветеринарских лијекпва и 

дпдатка. 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое здравствене защтите 
живптиоа, сузбијаое или искпрјеоиваое заразних бплести и зппнпза (има знашајне 
директне и индиректне ефекте), ппвећаое легалнпсти и квалитета прпизвпдое и прпмета 
ветеринарских лијекпва, ппвећаое квалитета и ефикаснпсти ветеринарске дјелатнпсти 
(ветеринарска дјелатнпст има ппсебан друщтвени знашај), ппвећаое легалнпсти прпмета 
живптиоа, прпизвпда, сирпвина и птпадака живптиоскпг ппријекла, хране за живптиое и 
сл. 

У Републици Српскпј 9 ветеринарских инспектпра у Инспектпрату Републике Српске  
и 40 инспектпра у 25 јединица лпкалне сампуправе врще инспекцијски надзпр над 846 
регистрпваних субјеката надзпра (103 клапнице, 3 индустријска и 9 занатских прпизвпђаша 
меса, 6 индустријских мљекара, 9 пбјеката за прпизвпдоу кпндитпрских прпизвпда, 15 
рибпгпјилищта са 365 ha рибоака, 575 складищта за прпмет намирница анималнпг 
ппријекла, 75 ветеринарских станица и ветеринарских амбуланти, 49 ветеринарских 
апптека), пкп 12.000 нерегистрпваних субјеката, тј. пкп 5.000 пткупних станица за сирпвп 
млијекп, пкп 5.000 гпведарских фарми са 300.000 гпведа (пкп 230.000 пбиљеженп), пкп 
1.500 фарми пваца/кпза са 300.000 пваца/кпза (пкп 200.000 пбиљеженп), пкп 150 
свиопгпјских фарми са 520.000 свиоа (пкп 460.000 пбиљеженп), пкп 100 перадарских 
фарми са 5 милипна перади и велики брпј прпизвпђаша меда, већи брпј држапца кпоа са 
52.000 кпоа (нису пбиљежени), велики брпј држапца паса са 100.000 паса (пд 70.000 
лпвашких паса 35.000 је пбиљеженп шиппвима) и др.  

 У 2008. гпдини један републишки ветеринарски инспектпр пд марта 2008  се налази 
на бплпваоу (пбплип пд бруцелпзе), а републишки ветеринарски инспектпр из пдјељеоа 
Истпшнп Сарајевп је на бплпваоу прпвеп щест мјесеци. Пбзирпм на недпвпљан брпј 
ппщтинских ветеринарских инспектпра (40 инспектпра у 25 ппщтина), стални ветеринарски 
надзпр у прпизвпдои ппкрива 50 пвлащћених инспектпра из 42 ветеринарске прганизације.  

Гранишна ветеринарска кпнтрпла на гранишним прелазима свпди се на 
евидентираое и дпстављаое налпга за кпнтрплу ппщтинскпм ветеринарским 
инспектприма, щтп представља претвараое ппщтинских инспектпра у сервис Канцеларије за 
ветеринарствп БиХ.  
 

4.1.  Спољнотрговински инспекцијски надзор 
 

Ветеринарска инспекција Републике Српске ушествује у сппљнптргпвинскпм 
инспекцијскпм надзпру прпвпђеоем карантинских мјера за увезене живптиое, сјемена за 
вјещташкп псјемеоаваое и намирница живптиоскпг ппријекла.  Пвај знашајни дип ппслпва 
републишки и градски/ппщтински ветеринарски инспектпри Републике Српске врще умјестп 
гранишне ветеринарске инспекције у саставу Канцелеларије за ветеринарствп БиХ. Пвакав 
нашин рада је крајое прпблематишан са станпвищта дефинисаоа пдгпвпрнпсти за 
евентуалнп щиреое заразних бплести у унутращопсти Републике Српске. У пваквим 
услпвима сппљнптргпвинскпг прпмета пренпс ветеринарскпг инспекцијскпг надзпра на 
граници на нивп БиХ није дп сада дап пшекиване резултате. 
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Карантин ветеринарске инспекције Инспектпрата 
Табела 46 

Р. 
бр. 

Карантин Кпл. 

1. Гпведа 3,773 

2. Сјеме за вјещташкп псјемеоаваое (дпза) 112,397 

3. Рибља млађ (кг) 79,235 

4. Пвце 83 

5. Свиое 27 

14. Пстале намирнице анималнпг ппријекла  (кг) 28,235 

 

4.2.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 
  У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 1,317 кпнтрпла 
изврщенп је 1.354 кпнтрпле (745 редпвних,  335 ванредних пп пријавама и 278 кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа). 
 

Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 46 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укупнп 
Неуре 

дне 

% 
неуре 
дних 

Укуп
нп 

Превен 
тивне/кп

ректи 
вне 

Репре
сивне 

% 
преве 
вентив

них 

Укуп
нп 

Прекр 
щајни 
налпг 

Прекр 
щајна 
прија 

ва 

% 
прекр 
щајних 
налпга 

1. 
Прпизвпдоа и прпмет 
намираница анималнпг ппријекла 

593 75 12,6 33 19 14 57,6 51 37 14 72,5 

2. Ветеринарска дјелатнпст 90 32 35,6 29 28 1 96,6 3 2 1 66,7 

3. Заразне бплести и зппнпзе 553 206 37,3 224 155 69 69,2 6 6  100,0 

4. 
Прпизвпдоа и прпмете 
ветеринарских лијекпва 

46 1 2,2 1 1  100,0     

5. Псталп 72 2 2,8     1 1  100 

 Укупнп 1.354 316 23,3 287 203 84 71,4 61 46 15 75,4 

 
Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 

Табела 47 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 287 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 203 70,7 

1.2. Репресивне управне мјере 84 29,3 

1.2.1. Затвараое пбјеката  4 1,4 

1.2.2. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 24 8,4 

1.2.3. Пдузимаоа рпбе (нелегалан прпмет) 2 0,7 

1.2.4. Стављаое рпбе у прпмет 5 1,7 

1.2.5. Унищтаваое прпизвпда/рпбе 49 17,1 

2. Прекрщајне мјере 61 100,0 

2.1. Прекрщајни налпзи 46 75,4 

2.2. Прекрщајне пријаве 15 24,6 

 
Највище неуредних кпнтрпла пднпсилп се на пбласт заразних бплести и зппнпза 

(35,6%) и пбласт ветеринарске дјелатнпсти (37,3%), али је највище репресивних мјера 
предузетп у пбласти прпизвпдое и прпмета намираница анималнпг ппријекла. 
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4.2.1.  Заразне болести и зоонозе 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти заразних бплести и зппнпза 
Табела 48 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 553 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 147 26,6 

1.2. Ванредне кпнтрпле 406 73,4 
1.2.1. Пријаве/притужбе 191 34,5 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 215 38,9 

2. Изврщене кпнтрпле 553 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 347 62,7 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 85 15,4 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 262 47,4 

2.2. Неуредне кпнтрпле 206 37,3 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 62 11,2 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 144 26,0 

3. Управне мјере 224 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
15

 155 69,2 

3.2. Репресивне управне мјере 69 30,8 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  22 9,8 

3.2.2. Стављаое рпбе у прпмет 4 1,8 

3.2.3. Унищтаваое прпизвпда/рпбе 43 19,2 

4. Прекщајне мјере 6 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 6 100,0 

 
 Инспекцијски надзпр у 2008. гпдини врщен је у складу са епизитиплпщкпм 
ситуацијпм на ппјединим теренима на пснпву пријава п ппјави стпшних заразних бплести. 
Сузбијаое заразних бплести живптиоа (класишна куга свиоа, заразни артритис, 
енцефалитис кпза и америшка гоилпћа пшела) и зппнпза (бруцелпза и „q-groznica“ кпд пваца 
и кпза, бјеснилп и трихинелпза) су били припритети ветеринарске инспекције.  

У 2008. гпдини на ппдрушју Републике Српске бруцелпза се ппјавила у 25 ппщтина. У 
2008. гпдини пд бруцелпзе је пбпљелп 237 људи. Прпблем нпмађеоа и међуентитетске 
тргпвине (нелегалан прпмет) не мпже се ријещити самп инспекцијским надзпрпм.  

На пснпву дијагнпстишкпг испитиваоа збпг сумое на ппјаву заразних бплести (3.723 
испитиваоа пп налпгу републишке ветеринарске инспекције) и пп Прпграму сузбијаоа 
бруцелпзе у Републици Српскпј републишки и градски/ппщтински ветеринарски инспектпри 
нещкпдљивп су унищтили пкп 22.500 пваца, а у пквиру тпга републишки ветеринарски 
инспектпри су нещкпдљивп је унищтенп 9.146 заражених живптиоа (8.973 пваце  и 26 
гпведа збпг бруцелпзе, 51 кпо збпг инфективне анемије кппитара, 4 свиое збпг 
трихинелпзе и 60 кпщница пшела збпг америшке трулежи). 

 
Брпј нещкпдљивп унищтених живптиоа 

Табела 49 

Р. 
бр. 

Врста стпке Кпл. 

1. Пвце 8,973 

2. Кпои 51 

3. Гпведа 26 

4. Свиое 4 

5. Пси 32 

6. Пшеле (кпщнице) 60 

 Укупнп 9.146 

 

                                                 
15

 Превентивне/кпрективне мјере 
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Дијагнпстишкп испитиваое 
Табела 50 

Р. 
бр. 

Врста стпке Кплишина  

1. Гпведа 1,917 

2. Гпведа збпг издаваоа млијешних картпна 10 

3. Пвце и кпзе 1,762 

4. Свиое 33 

5. Кпои 1 

 Укупнп 3.723 

 
4.2.2.  Ветеринарска дјелатност 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти ветеринарске дјелатнпсти 
Табела 51 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 90 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 36 40,0 

1.2. Ванредне кпнтрпле 54 60,0 
1.2.1. Пријаве/притужбе 34 37,8 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 20 22,2 

2. Изврщене кпнтрпле 90 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 58 64,4 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 21 23,3 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 37 41,1 

2.2. Неуредне кпнтрпле 32 35,6 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 15 16,7 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 17 18,9 

3. Управне мјере 29 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  28 96,6 

3.2. Репресивне управне мјере 1 3,4 

3.2.1. Затвараое пбјеката  1 3,4 

4. Прекщајне мјере 3 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 2 66,7 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 1 33,3 

  
Ветеринарска служба, кпја је приватизпвана 2003. гпдине, има знашајне закпнске 

пбавезе (здравствена защтита живптиоа и станпвнищтва на пдређенпм епизитиплпщкпм 
ппдрушју, рад у пбјектима кпји су ппд сталним ветеринарским надзпрпм, идентификација и 
кпнтрпла кретаоа живптиоа пп прпписаним правилима и прпцедурама).  
 У пбласти ветеринарске дјелатнпсти изврщенп је 90 инспекцијских кпнтрпла, а 
пднпсиле су се на кпнтрплу испуоенпсти прпписаних услпва, пружаое ветеринарских услуга 
власницима живптиоа, кап и прпвпђеое карантинских мјера. 
 
4.2.3.  Производња и промет ветеринарских лијекова  
 

Инспекцијски надзпр у пбласти прпизвпдое и прпмете ветеринарских лијекпва 
Табела 52 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 46 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 25 54,3 

1.2. Ванредне кпнтрпле 21 45,7 
1.2.1. Пријаве/притужбе 20 43,5 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 1 2,2 

2. Изврщене кпнтрпле 46 100,0 
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2.1. Уредне кпнтрпле 45 97,8 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 24 52,2 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 21 45,7 

2.2. Неуредне кпнтрпле 1 2,2 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 1 2,2 

3. Управне мјере 1 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  1 100,0 

 
 Прпмет ветеринарских лијекпва и ппмпћних ветеринарских средстава је пбласт кпја 
је била предмет 46 инспекцијских кпнтрпла.  

У инспекцијским кпнтрплама нису затешени лијекпви кпји нису уписани у регистар 
надлежнпг министарсва.  

Присутан прпблем неадекватне примјене ветеринарских лијекпва и биплпщких 
препарата кпји се примјеоују иоекципнп требалп би да се ријещи прецизнијим 
регулисаоем пве материје, щтп се пшекује нпвим измјенама и дппунама Закпна п 
ветеринарским лијекпвима Републике Српске. 

Генералнп је присутан прпблем недпстатка ветеринарскпг кадра, ппсебнп у маоим 
ппщтинама. 
 И даље је неријещенп питаое унищтаваоа ветеринарских лијекпва кпјима је истекап 
рпк трајаоа или су механишки пщтећени збпг неппстпјаоа система безбједнпг унищтаваоа 
ветеринарскпг и медицинскпг птпада и лијекпва. 
 
4.2.4.  Производња и промет намирница анималног поријекла 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти прпизвпдое и прпмета намираница анималнпг ппријекла 
Табела 53 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 593 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 476 80,3 

1.2. Ванредне кпнтрпле 117 19,7 
1.2.1. Пријаве/притужбе 77 13,0 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 40 6,7 

2. Изврщене кпнтрпле 593 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 518 87,4 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 422 71,2 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 96 16,2 

2.2. Неуредне кпнтрпле 75 12,6 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 54 9,1 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 21 3,5 

3. Управне мјере 33 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  19 57,6 

3.2. Репресивне управне мјере 14 42,4 

3.2.1. Затвараое пбјеката  3 9,1 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  2 6,1 

3.2.3. Пдузимаоа рпбе 2 6,1 

3.2.4. Стављаое рпбе у прпмет 1 3,0 

3.2.5. Унищтаваое прпизвпда/рпбе 6 18,2 

4. Прекщајне мјере 51 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 37 72,5 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 14 27,5 

5. Кривишне пријаве 4 100.0 
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Унищтене намирнице анималнпг ппријекла 
Табела 54 

Р. 
бр. 

Врста намирница Кплишина 

1. Свјеже месп (кг) 204 

2. Млијекп и млијешни прпизвпди (кг) 24,347 

3. Пстале намирнице (кг) 3,819 

 
 У пбласти прпизвпдое и прпмета намирница анималнпг ппријекла су изврщене 

укупнп 593 инспекцијске кпнтрпле кпје су се прпвпдиле на пснпву пперативних планпва,  
пбавијещтеоа Агенције за безбиједнпст хране БиХ (RASFF систем) и пријава и притужби. У 
кпнтрпли прпизвпдое и прпмета намирница анималнпг ппријекла у унутращоем прпмету 
унищтенп је 204 kg свјежег меса, 24.347 kg млијека и млијешних прпизвпда и 3.819 kg 
псталих намирница анималнпг ппријекла. Издатп је 19 рјещеоа за птклаоае недпстатака 
(претежнп збпг лпще хигијене прпстприја, ппреме и заппслених радника) и предузетп 14 
репресивних управне мјере (збпг неппстпјаое пдпбреоа за рад, неппстпјаое ветеринарске 
дпкументације и прганплептиши утврђене неисправнпсти). Издатп је 51 прекрщајна и 4 
кривишне пријаве.  

У тпку 2008. гпдине на теритприји Републике Српске микрпбиплпщка анализа 18.000 
узпрака намирница живптиоскпг ппријекла на гранишним прелазима (гранишна 
ветеринарска инспекција) и у складищтима увпзника (ветеринарске инспекције Републике 
Српске) је ппказала да су сви узпрци били исправни, щтп гпвпри да се кпнтрпле мпрају 
усмјерити са финалних прпизвпда на зппхигијенске услпве за држаое живптиоа, 
безбједнпст и упптребу ветеринарских лијекпва, прпизвпдне прпцесе у прпзвпдои и 
преради намирница живптиоскпг ппријекла и праћеое резидуа у намирницама 
живптиоскпг ппријекла (тещки метали, пестициди, хпрмпни и антибиптици) пп систему 
ппвратне спреге. Пвп ппдразумјева усклађиваое регулативе са стандардима EU, израду 
база ппдатака (регистрпване живптиое, имаоа, прпизвпђаши и дистрибитери, узети узпрци 
и резултати анализа акредитпваних лабпратприја, евиденципни картпни сваке живптиое, 
ветеринарске прганизације и ветеринари и др.), пбуку (лиценце) фармера за упптребу 
ветеринарских лијекпва, струшну пбуку прпизвпђаша и прерађиваша (ппдизаое нивпа знаоа 
и пдгпвпрнпсти) и др. 

На пснпву плана Канцеларије за ветеринарствп БиХ за праћеое резидуа (тещки 
метали, пестициди, хпрмпни и антибиптици) на ппдрушју Републике Српске је узетп и 
дпстављенп на анализу Ветеринарскпм факултету у Сарајеву 1.100 узпрака намирница 
живптиоскпг ппријекла. Анализе су ппказале да у сирпвине за прпивпдоу намирница 
живптиоскпг ппријекла нема пстатака резидуа (пд 1.100 узпрака самп је у једнп узпрку 
утврђенп присуствп плпва). Прпвпђеое наведенпг плана је један пд услпва за извпз 
намирница живптиоскпг ппријекла у земље ЕУ. 

Прпзвпдоа намирница живптиоскпг ппријекла у највећем дијелу (псим 3 
прпизвпђаша млијека, 3 прерађиваша меса и једнпг ппгпна за прпизвпдоу рибе, кпји су 
извпзнп прјентисани и у фази су израде HACCP система) не задпвпљава елементарне 
стандарде дпбре прпизвпђашке и дпбре хигијенске праксе и пп правилима пви призвпђаши, 
пднпснп прерађиваши не би мпгли даље радити. Питаое пдгпвпрнпсти прпизвпђаша за  
безбједнпст и квалитет прпизвпда је пптребнп ппсебнп размптрити са станпвищта сталне 
кпнтрпле прпизвпдое пд стране службених ветеринара. 
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4.2.5.  Остале активности 
 

Инспекцијски надзпр у псталим пбластима ветеринарскпг инспекцијскпг надзпра 
Табела 53 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 72 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 61 84,7 

1.2. Ванредне кпнтрпле 11 15,3 
1.2.1. Пријаве/притужбе 9 12,5 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 2 2,8 

2. Изврщене кпнтрпле 72 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 70 97,2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 60 83,3 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 10 13,9 

2.2. Неуредне кпнтрпле 2 2,8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 1 1,4 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 1 1,4 

3. Прекщајне мјере 1 100,0 

3.1. Издати прекрщајни налпзи 1 100,0 

  
Кпнтрпле у пвпј пбласти пднпсиле су се на мпнитпринг имаоа пп прпграму Агенције 

за пбиљежаваое живптиоа Бпсне и Херцегпвине (72 кпнтрпле републишки и 18 кпнтрпла 
ппщтински инспектпри). Пве кпнтрпле су ппказале да прпјекат пбиљежаваое гпведа у 
Републици Српскпј није успјещнп заврщен. У кпнтрплама је упшен немаран пднпс власника 
живптиоа према свпјим пбавезама щтп ће у нареднпм перипду бити предмет инспекцијскпг 
надзпра. Ветринарски инспектпри су искпристили прилику и изврщили кпнтрплу примјене 
Закпна п защтити и дпбрпбити живптиоа и утврдили да власници стпке не ппзнају пснпвне 
зппхигијенске стандарде, щтп резултира лпщпм прпизвпдопм, а у неким слушајевима и 
злпстављаоем живптиоа. 
 

4.3.  Рад ветеринарских инспекција јединица локалне самоуправе 
 
 Ветеринарска инспекција на ппщтинскпм нивпу је прганизпвана у 25 ппщтина са 40 
ппщтинских инспектпра.  

 Ппщтинска ветеринарска инспекција Републике Српске је изврщила 11.580 кпнтрпла, 
издала 1.680 рјещеоа (15% изврщених кпнтрпла), 224 прекрщајна налпга и ппднијела 38 
прекрщајних пријава. 
 Припритет у раду били су спрјешаваое ппјаве и щиреоа стпшних заразних бплести 
(изврщена је еутаназија пкп 10.000 пваца пбпљелих пд бруцелпзе), кпнтрпле прпизвпдое, 
складищтеоа и прпмета намирница живптиоскпг ппријекла и рад ветеринарски служби. 
 Недпстатак ветеринарских инспектпра у препсталим ппщтинама је  прпблем,  а 
ппгптпвп щтп се већина станпвнищтва лпкалних заједница, гдје није прганизпвана 
ветеринарска инспекција, управп баве стпшарствпм.  
 

4.4.  Закључне напомене 
 
 У ппсматранпм перипду напредак у пбласти здравствене защтите живптиоа и 
ветеринарске дјелатнпсти је у сљедећем: 

- успјещнп прпвпђеоа мпнитпринга резидуа на теритприји Републике Српске кап 
услпва за извпз на теритприју ЕУ и других прпизвпда живптиоскпг ппријекла  (тренутнп 
ппстпји дпзвпла за извпз евисцевиране рибе и прпизвпда пд рибљег меса),  

- успјещнп изврщен дип ппслпва за пптребе наципналнпг система кпнтрпле и 
извјещтаваоа п заразним бплестима, 
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- извјещтај ветеринарске и фитпсанитарне инспекције п кпнтрпли прпизвпдое и 
прпмета  хране за пптребе  Агенције за ветерину и храну из Даблина, кпја је врщила пцјену 
статуса БиХ пп питаоу ветерине и фитп защтите, а шија је пцјена кљушна за дпзвплу извпза 
хране на теритприју ЕУ,  

- први пут је прпведен мпнитпринг имаоа са ппсебним псвртпм на пбиљежаваое 
гпведа и кретаое гпведа са имаоа и евидентираое истпг у Агенцији за пбиљежаваое 
живптиоа, 

- ппмаци су евидентни у раду ветеринарских прганизација, а ппсебнп у сузбијаоу 
и искпријеоиваоу бруцелпзе. 
 

Неке пд приједлпга и сугестија: 
- у циљу сузбијаоа и искпријеоиваоа бруцелпзе треба размислити п дпнпщеоу  

Наредбе п апсплутнпј и трајнпј забрани нпмађеоа, щтп би знашилп да се ситни преживари 
(пвце и кпзе) мпгу узгајати самп на властитпм имаоу у кплишини и брпју кпје имаое мпже 
физишки да ппднесе (испаща, пбезбијеђеое дпвпљне кплишине хране за зимски перипд, 
пбјекти за смјещтај итд) уз пбавезу усаглащаваоа пвих прпписа са Федерацијпм Бпсне и 
Херцегпвине (пвп ппдразумјева усвајаое пплитике и акципнпг плана руралнпг развпја, кпји 
би ппдржап предлпженп и кпји не би дпвеп у питаое развпј пвшарства), 

- Канцеларија за ветеринарствп Бпсне и Херцегпвине мпра пбезбједити да се 
карантинске прпцедуре прпведу у пбјектима у гранишнпм ппјасу (пкп 10 km), какп би сe 
смаоилa мпгућнпст унпса заразних бплести у унутращопст теритприје, 

- пптребнп је прпписати пбавезу увпђеоа HACCAP у прпизвпдои и преради 
намирница живптиоскпг ппријекла (прпизвпдопм се мпра сматрати и справљаое хране у 
угпститељским пбјектима) уз регулисаое система верификације и валидације система 
HACCAP, 

- мпрају се стварати услпви (регулативни, инфпрматишки, едукативни и 
пперативни) да се кпнтрпле у пбласти ветеринарства усмјере са финалних прпизвпда на 
зппхигијенске услпве за држаое живптиоа, безбједнпст и упптребу ветеринарских лијекпва, 
прпизвпдне прпцесе у прпзвпдои и преради намирница живптиоскпг ппријекла и праћеое 
резидуа у намирницама живптиоскпг ппријекла (тещки метали, пестициди, хпрмпни и 
антибиптици) пп систему ппвратне спреге.  
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5.  ВОДНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Впдна  инспекција врщи инспекцијски надзпр надзпр у пбласти впда са станпвищта 
защтите пд щтетних дејстава впда, защтите впда пд загађиваоа и защтите питке впде и 
защтите впдних ресурса: 

(1) У пбласти защтите пд впда впдни инспектпри надзиру защтитне впдне пбјекте 
(204 km пдбрамбених насипа, 21 пумпну  станицу,  192 km пбпдних канала и 1.150 km канала 
за пдвпдоу унутращоих впда, 18 km тунела за пдвпдоаваое и 12 брана са акумулацијама) 
и пдржаваое ријешнпг кприта и впднпг земљищта на пкп 185 лпкација на гранишним 
ријекама  (Сава, Дрина и Уна), унутращоим впдптпцима (Бпсна, Врбас, Укрина, Сана и други 
маои впдптпци) у дужини прекп 1.400 km (пкп 70 прганизација кпје се баве уређеоа 
впдптпка,  ташније решенп експлпатацијпм материјала из впдптпка).  

(2) У пбласти кприщтеоа впда впдни инспектпри надзиру кпмуналне и друге 
прганизације кпје се баве исппрукпм впде пптрпщашима (регипнални, градски, ппщтински и  
сепски впдпвпди), 3 фабрике за флащираое впде, 15 рибпгпјилищта, 7 хидрпелектрана, 2 
термпелектране, 6 система за навпдоаваое, већи брпј рекреаципних базена и језера, 
плпвни пут ријеке Саве и др. 

(3) У пбласти защтите впда впдни инспектпри надзиру прекп 1.200 загађиваша (125 
клапница и прерада меса, 28 мљекара, пкп 340 бензинских станица, прекп 300 пилана, 2 
градска уређаја за третман птпадних впда, 6 пдлагалищта за птпадне материје, велики брпј 
фарми и др). 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое защтите впда (ресурс 
пд непрпцјеоиве важнпсти и вриједнпсти) и ушещће у развијаоу система защтите пд 
щтетнпг дејства впда, кприщћеоа и защтите впда и развијаое екплпщке културе у пвпј 
пбласти. 

У Републици Српскпј у пбласти защтите пд щтетних дејстава впда, защтите впда пд 
загађиваоа и защтите питке впде и защтите впдних ресурса ангажпванп је 7 впдних 
инспектпра у Инспектпрату Републике Српске и 3 (Баоалука, Приједпр и Теслић), пднпснп 4  
(у Фпши је впдни/екплпщки инспектпр) ппщтинска впдна инспектпра.  
 

5.1.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 

У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 803 кпнтрпла 
изврщенп је 785 кпнтрплa (457 редпвне, 108 ванредне пп пријавама и 220 кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа). 
 

Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 55 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Уку 
пнп 

Неуре 
дне 

% 
неуре 
дних 

Уку 
пнп 

Превен 
тивне/кп

ректи 
вне 

Репре
сивне 

% 
преве 
вентив

них 

Уку 
пнп 

Прекр 
щајни 
налпг 

Прекр 
щајна 

пријава 

% 
прекр 
щајних 
налпга 

1 Защтита пд впда 310 156 50,3 144 118 26 81,9 39 32 7 82,1 

1.1. Уређеое впдптпка 204 93 45,6 88 66 22 75 27 21 6 77,8 

1.2. Пдбрана пд ппплава  106 63 59,4 56 52 4 92,9 12 11 1 91,7 

2 Кприщћеое впда 40 24 60 24 24  100 2 2  100 

3 Защтита впда 383 171 44,6 157 154 3 98,1 27 27  100 

4 Псталп 52 20 38,5 18 11 7 61,1 6 6  100 

5 Укупнп 785 371 47,3 343 307 36 89,5 74 67 7 90,5 
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Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 
Табела 56 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 343 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 307 89,5 

1.2. Репресивне управне мјере 36 10,5 

1.2.1. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 35 10,2 

1.2.2. Рущеое пбјекта 1 0,3 

3. Прекрщајне мјере 74 100,0 

3.1. Прекрщајни налпзи 67 90,5 

3.2. Прекрщајне пријаве 7 9,5 

    
Припритети рада впдне инспекције су защтита впда (49%) и защтита пд  впда  (40%).  

        У пбласти защтите впда, међу загађивашима, предмет инспекцијскпг надзпра били су 
клапнице, мљекаре, пбјекти за прераду кпже, бензинске станице, пилане и др. 
        У пбласти защтите пд впда  тежищте је стављенп на преглед пснпвних впдних 
пбјеката за пдбрану пд ппплаве уз ријеку Саву и уређеое впдптпка, пднпснп  експлпатација 
материјала из впдптпка. 
        У пбласти кприщтеоа впда врщени су превенственп прегледи пбјеката за 
снабдијеваое станпвнищтва впдпм за пиће.   

Републишка впдна инспекција је изврщила  укупнп 785  кпнтрпла пд кпјих су 47% (371 
кпнтрпла) биле неуредне. Предузете су укупнп 343 инспекцијске мјере, пд шега 35 забране 
рада, 307 птклаоаое недпстатака и 1 рущеое пбјекта. 

У тпку гпдине инспектпри су издали 67 прекрщајних налпга (150.010 КМ), ппднещенп 
је 7 прекрщајних пријава и 1  кривишна пријава. 

 
5.1.1.  Заштита од вода  
 
5.1.1.1.  Уређење водотока  
 

Инспекцијски надзпр у пбласти уређеоа впдптпка 
Табела 57 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 204 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 128 62,7 

1.2. Ванредне кпнтрпле 76 37,3 
1.2.1. Пријаве/притужбе 21 10,3 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 55 27,0 

2. Изврщене кпнтрпле 204 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 111 54,4 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 54 26,5 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 57 27,9 

2.2. Неуредне кпнтрпле 93 45,6 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 74 36,3 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 19 9,3 

3. Управне мјере 88 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
16

 66 75,0 

3.2. Репресивне управне мјере 22 25,0 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  22 25,0 

4. Прекщајне мјере 27 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 21 77,8 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 6 22,2 

                                                 
16

 Превентивне/кпрективне мјере 
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Знашајније крщеое прпписа у пбласти защтите пд впда пднпсилп се на легалнпст 
рада прганизација кпје се баве уређеоа впдптпка, ташније решенп експлпатацијпм 
материјала из впдптпка, на рад надзпрних пргана Републишке дирекције за впде, на 
функципналнпст линије за пдбрану пд ппплава и др. 
 У пбласти пдржаваоа ријешних кприта и впднпг земљищта велики је брпј 
неправилнпсти (46% неуредних кпнтрпла). Издат је 21 прекрщајни налпг и ппднесенп је 6 
прекрщајних пријава, а у једнпм слушају изврщена је забрана рада пешаћеоем. Неуредне 
кпнтрпле су биле углавнпм збпг непридржаваоа услпва из дпбијене впдне сагласнпсти пд 
стране кприсника експлпатације материјала из впдптпка (пбиљежаваое експлпатаципнпг 
ппља, пбиљежаваое прпфила, кап и  непптписиваое дневника грађеоа  пд стране 
надзпрнпг пргана). Збпг интензивнијег инспекцијскпг надзпра у 2008. гпдини смаоена је 
бесправна експлпатација из впдптпка. Забране рада (22) су се углавнпм пднпсиле на 
непридржаваое услпва из впдне сагласнпсти. У 2008. гпдини смаоен је брпј прекрщајних 
мјера (27) у пднпсу на 2007. гпдину (68 прекрщајних мјера).  Експлпатација щљунка и пијеска 
из впдптпка није системски ријещена крпз прпјекте уређеоа впдптпка, негп се у великпм 
брпју слушајева ради п пукпј експлпатацији материјала из впдптпка са свим негативним 
ппсљедицама. Иакп се упшава напредак у пднпсу на ранији перипд, рад надзпрних пргана 
Агенције за впде пбласнпг ријешнпг слива Саве јпщ није на нивпу кпји захтјева знашај пве 
активнпсти на впдптпцима у Републици Српскпј.   
 
5.1.1.2.  Одбрана од поплава  
 

Инспекцијски надзпр у псталим активнпстима защтите пд впда 
Табела 58 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 106 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 56 52,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 50 47,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 28 26,4 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 22 20,8 

2. Изврщене кпнтрпле 106 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 43 40,6 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 20 18,9 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 23 21,7 

2.2. Неуредне кпнтрпле 63 59,4 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 36 34,0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 27 25,5 

3. Управне мјере 56 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  52 92,9 

3.2. Репресивне управне мјере 4 7,1 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  3 5,4 

3.2.2. Рущеое пбјекта 1 1,8 

4. Прекщајне мјере 12 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 11 91,7 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 1 8,3 
 

У пвпј пбласти надзпра изврщенп је 310 кпнтрпла, пд шега је билп 156 неуредних 
кпнтрпла (50%). Кпнтрпле  су биле усмјерене на защтитне впдне пбјекте на линији пдбране 
пд ппплава уз ријеку Саву (насипе, пбпдне канале и пумпне  станице). Пви пбјекти се 
пдржавају у пквиру активнпсти Агенције за впде пбласнпг ријешнпг слива Саве са 
пгранишеним средствима, кпја нису дпвпљна ни за санацију ппстпјећих клизищта на 
пдбрамбенпм савскпм насипу.  
 
 



 66 

5.1.2.  Коришћење вода 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти кприщћеоа впда 
Табела 59 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 40 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 19 47.5 

1.2. Ванредне кпнтрпле 21 52.5 
1.2.1. Пријаве/притужбе 8 20.0 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 13 32.5 

2. Изврщене кпнтрпле 40 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 16 40.0 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 3 7.5 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 13 32.5 

2.2. Неуредне кпнтрпле 24 60.0 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 16 40.0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 8 20.0 

3. Управне мјере 24 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  24 100.0 

4. Прекщајне мјере 2 100.0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 2 100.0 

 
У пбласти кприщћеоа впда впдппривредна инспекција је највище ангажпвана у 

инспекцијскпм надзпру пбјеката за впдпснабдјеваое станпвнищтва питкпм впдпм. У 
кпнтрплама је утврђенп да већина  градских/ппщтинских впдпвпда нема впдну дпзвплу, да 
нису адекватнп защтићена извприщта, да се не врще мјереоа  кплишине  впде на  захвату и у 
пптрпщои (или немају уграђене впдпмјере или су пни неисправни), а да су крајое 
непрганизпвани сепски впдпвпди пбзирпм да већина ппщтина није изврщила пбавзе према 
Закпну п кпмуналним дјелатнпстима (изградоа и рад сепских впдпвпда углавнпм се пдвија 
без пдгпварајуће пптребне и прпписане дпкументације). 

Впдни инспектпри су врщили кпнтрплу кприщћеоа впда и за друге намјене 
(рибоаци, мале хидрпелектране, рекреаципни базени и др). Инспекцијски прегледи 
изградое малих хидрпелектрана на ријеци Угар пбављени  су заједнп са  урбанистишкп-
грађевинскпм инспекцијпм. 
 
5.1.3.  Заштита вода 

Инспекцијски надзпр у пбласти защтите впда 
Табела 60 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 383 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 235 61.4 

1.2. Ванредне кпнтрпле 148 38.6 
1.2.1. Пријаве/притужбе 26 6.8 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 122 31.9 

2. Изврщене кпнтрпле 383 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 212 55.4 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 95 24.8 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 117 30.5 

2.2. Неуредне кпнтрпле 171 44.6 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 140 36.6 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 31 8.1 

3. Управне мјере 157 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  154 98.1 

3.2. Репресивне управне мјере 3 1.9 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  3 1.9 
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4. Прекрщајне мјере 27 100.0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 27 100.0 

 
Велики брпј неуредних кпнтрпла (45%) утврђен је кпд загађиваша впда. Највище 

неуредних кпнтрпла  билп је кпд пилана, бензинских станица и клапница. Инспекцијске 
мјере су убрзале активнпсти пкп изградое уређаја за третман птпадних впда кпд Клапнице  
пилића ППС Србац и мљекаре ДТД Шоегптина Гпроа. Инспектпри су у 154  слушаја 
налпжили птклаоаое недпстатака и у 3 слушаја предузели репресивне управне мјере и 
издали 27 прекрщајних налпга. 

Питаое индустријских птпадних впда је ппсебнп прпблематишнп збпг актуелне 
ситуације са ппстпјећим индустријским ппстрпјеоима (гптпвп сви уређаји за прешищћаваое 
птпадних впда у фабрикама из предратнпг перипда данас су ван функције). 

Ппсебан прпблем представља пдвпдоа птпадних впда за ппдрушја градпва и насеља 
гдје нема јавне канализације  пбзирпм да нису ствпрени елементарни услпви за реализацију 
правилника кпји пву пбавезу регулище. Јединице лпкалне сампуправе нису ни птвприле 
питаое планскпг рјещаваоа пдвпђеоа птпадних впда на свпјим ппдрушјима (пдлуке, 
прпјектпваое и изградоа градских уређаја за прешищћаваое впда). Кпмуналне птпадне 
впде из градпва и насеља се уливају у впдптпке без прешищћаваоа. Самп су у Требиоу и 
Челинцу изграђени уређаји за прешищћаваое птпадних впда, али ради самп уређај у 
Требиоу.  

Узимаое узпрака птпадних впда врщенп је прекп Агенције за впде пбласнпг ријешнпг 
слива Саве или су тп пп налпгу инспекције врщили субјекти кпнтрпле ангажујући неку пд 
пвлащтених лабпратприја Ппстпји девет пвлащтених  лабпратприја за испитиваое квалитета 
птпадних  впда.  
 

5.2.  Рад водних  инспекција јединица локалне самоуправе 
 

Тежищте  рада  впдне инспекције на лпкалнпм нивпу углавнпм је билп у пбластима 
защтите впда (55,1 %), уређеое впдптпка ( 18,4%), кприщћеое впда (13,4 %), защтита пд 
впда (6,2 % ) и псталп (6,8 %). Градски/ппщтински инспектпри су изврщили 748 кпнтрпла, пд 
шега је неуредних билп 249 (33,3%),  али су предузели самп двије репресивне управне мјере 
(једна забрана и једнп рущеое) и издали 17 прекрщајних налпга у изнпсу 11.000 КМ. 
Највећи брпј неуредних кпнтрпла у пднпсу на брпј изврщених кпнтрпла пп пбластима  је из 
пбласти защтите пд впда (68,1 %), па кприщћеоа впда (45 %), уређеоа впдптпка (32,6 %), 
защтита впда (28,2 %) и псталп (21,6 %).  

Недпстатак ппщтинских инспектпра ппсебнп се псјећа у ппщтинама са већим 
прпблемима у пбласти впдппрвреде (Дпбпј, Бијељина, Звпрник, Мпдриша, Брпд, Лактащи, 
Србац и сл.). 
 

5.3.  Закључне напомене 
 

Смаоен је брпј неуредних кпнтрпла  у пбласти уређеоа впдптпка, али се стаое  није 
битнп измјенилп. Иакп у знатнп маоем пбиму, и даље је присутна  пракса издаваоа впдних 
аката, а  да нису рјещила претхпдна питаоа (импвински пднпси, државна граница и др.), 
пракса некпнтинуиранпг надзпра над реализацијпм прпјеката пд стране надзпрних пргана 
Агенције за впде пбласнпг ријешнпг слива Саве (увпђеое у ппсап, пптписиваое дневника 
рада, технплпгија рада, динамика рада, кпнтрпла извађенпг материјала и др.), пракса старпг 
нашина рада (у впдппривреди није заживип систем кпнцесија). 

У пбласти впда ппсебан прпблем представља недпстатак средства за инвестиципна 
улагаоа у пбласт защтите пд впда (текуће и инвестиципнп пдржаваое и развпј система 
пдбране пд ппплава), кприщтеоа впда  (впдпснабдјеваое станпвнищтва питкпм впдпм) и  
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защтита впда  (градских уређаја за прешищћаваое кпмуналних птпадних впда, уређаји за 
предтретман/третман индустријских птпадних впда). 

Ппщтине нису дпнијеле пбавезну прпграмску дпкументацију и лпкалну регулативу за 
санитарну защтиту извприщта, управљаое кпмуналним  птпадпм, пдвпђеое птпадних впда 
у насељима у кпјима нема јавне канализације  и др. 

Недпвпљан брпј републишких и ппщтинских впдних инспектпра је један пд 
лимитирајућих фактпр за ефикаснији рад впдне инспекције. 
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6.  ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 
(ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА, ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА, РУДАРСКА, ГЕОЛОШКА, 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА У РУДАРСТВУ, ИНСПЕКЦИЈА ЗА НАФТУ И ГАС) 

 
Технишка инспекција врщи инспекцијски надзпр у пбласти електрпенергетике, 

термпенергетике, рударства, геплпгије и нафте/гаса: 
(1) У пбласти електрпенергетике шетири електрпенергетска инспектпра врще 

инспекцијски надзпр прпизвпдое, пренпса, дистрибуције и кприщћеоа електришне 
енергије са станпвищта защтите заппслених, прирпде, електрпенергетских ресурса, грађана 
и импвине у електрпенергетскпм систему и тп двије термпелектране у ппгпну (Угљевик и 
Гацкп) и двије у изградои (Станари и Гацкп), три хидрпелектране (Требищоица, Вищеград, 
Бпшац) и шетири мале хидрпелектране (Месићи, Залукпвик, Тищша, Бпгатић), пкп 100 
пптписаних кпнцесипних угпвпра за мале хидрпелектране (прекп двадесет у ппступку 
дпбијаоа кпнцесија), шетири предузећа за пренпс електришне енергије са 53 ТС наппнских 
нивпа 400, 220 и 110 kV и прекп 1.660 km далекпвпда наведених наппнских нивпа, 5 
дистрибутивних предузећа са 37 РЈ и прекп 30 ПЈ (пкп 8.760 ТС разнпг наппнскпг нивпа и 
прекп 11.100 км ВН впдпва и 33.000 км НН впдпва).  

(2) У пбласти термпенергетике шетири термпенергетска инспектпра врще 
инспекцијски са станпвищта защтите заппслених, прирпде, грађана и импвине у кприщћеоу 
термпенергетских ппстрпјеоа, уређаја или ппреме ппд притискпм и тп 3 предузећа за 
прпизвпдоу и технишку ревизију ппреме ппд притискпм, пкп 20 пунипница технишких гаспва 
и тешнпг нафтнпг гаса, 5 пвлащћених прганизација за испитиваое ппреме ппд притискпм,  
пкп 330 субјеката кпји упптребљавају (кпристе) ппрему ппд притискпм (прекп 200 парних 
кптлпва и прекп 3.000 стабилних ппсуда ппд притискпм), прекп 150.000 бпца ппд притискпм 
за дпмаћинствп (прппан-бутан гас, бпце за технишке гаспве, резервпари за впзила на ппгпн 
на тешни нафтни гас).  

(3) У пбласти рударства и геплпгије два рударска, један геплпщки и  један 
електрпенергетски инспектпри у рударству врще инспекцијски надзпр са станпвищта 
защтите заппслених, прирпде, минералних ресурса, грађана и импвине у пвпј пбласти, са 
станпвищта ппщтпваоа прпписа, стандарда, технишких нпрматива и нпрми квалитета у 
извпђеоу геплпщких радпва и са станпвищта защтите пд електришна ппстрпјеоа, уређаје и 
инсталације у извпђеоу рударских и геплпщких радпва и тп 4 субјеката кпји се баве 
експлпатацијпм угља (4 ппврщинска кппа и једна јама), 6 субјеката кпји се баве 
експлпатацијпм металишних минералних сирпвина (бпксит, плпва и цинк, руде жељеза) (3 
јаме и 6 ппврщинских кпппва),  10 субјеката кпји се баве експлпатацијпм глина, 2 субјекта 
кпји се баве експлпатацијпм гипса, 20 субјеката кпји се баве прпјектпваоем у рударству и 
геплпгији и врщеоем перипдишних прегледа и испитиваоа у рударству, 25 субјеката кпји се 
баве експлпатацијпм минералних и термалних впда,  60 каменплпма и сепарација щљунка, 
30 предузећа кпја се баве услужним дјелатнпстима у рударству (извпђеое бущашкп-
минерских и других радпва) и пкп 40 субјеката кпји су дпбили пдпбреое за истраживаое 
минералних сирпвина.  

(4) У пбласти квалитета нафте и гаса три инспектпра врще инспекцијски надзпр 
тешних нафтних гприва, мазива и гаспва, кпја се стављају у прпмет, са станпвищта 
задпвпљаваоа прпписаних захтјева и нпрми квалитета и тп 345 бензинских пумпних станица 
и пкп 50 увпзника тешних нафтних гприва. 

Пбзирпм на велики брпј пбјеката у пбласти електрпенергетике, кпје треба 
прегледати, брпј електрпенергетских инспектпра није дпвпљан, на велики брпј пбјеката у 
пбласти термпенергетике, кпје треба прегледати (закпнска пбавеза перипдишнпг прегледа) 
и велики брпј прпблема у пвпј пбласти, брпј термпенергетских инспектпра није дпвпљан, на 
псјетљивпст пбласти рудраства и геплпгије, брпј рударских, геплпщких и електрпенергетски 
инспектпри у рударству није дпвпљан.  
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Један електрпенергетски инспектпр пп пвлащтеоу врщи инспекцијски надзпр у  
жељезнишкпм сапбраћају ( 50% раднпг времена). 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое безбједнпсти и 
квалитета технишких система (електрпенергетика и термпенергетика, рударствп и геплпгија, 
нафта и гас), ппвећаое сигурнпсти и квалитета услуга ппменутих технишких система и 
ппвећаое сигурнпсти и защтите здравља радника у пвим пбластима и станпвнищтва. 
 

6.1.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 

У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 2.304 кпнтрпла 
изврщенп је 2.364 кпнтрплa (1.725 редпвне,  220 ванредне пп пријавама и 419 кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа). 
 

Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 61 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укупнп 
Неуре 

дне 

% 
неуре 
дних 

Укупнп 

Превен 
тивне/кп

ректи 
вне 

Репре
сивне 

% 
преве 
вентив

них 

Укупнп 
Прекр 
щајни 
налпг 

Прекр 
щајна 

пријава 

% прекр 
щајних 
налпга 

1 Електрпенергетика 491 242 49,3 230 221 9 96,1 18 17 1 94,4 

2 Термпенергетика 647 104 16,1 104 102 2 98,1 20 20  100 

3 Рударствп 263 150 57,0 147 128 19 87,1 62 57 5 91,9 

4 Геплпгија 117 46 39,3 44 44  100 14 14  100 

5 Нафта и гас 842 66 7,8 5 5  100 58  58  

 Укупнп 2.364 610 25,8 532 502 30 94,4 172 108 64 62,8 

 
Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 

Табела 62 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 532 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 502 94,4 

1.2. Репресивне управне мјере 30 5,6 

1.2.1. Затвараое пбјеката  1 0,2 

1.2.2. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 29 5,5 

3. Прекрщајне мјере 172 100,0 

3.1. Прекрщајни налпзи 108 62,8 

3.2. Прекрщајне пријаве 64 37,2 

   
У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине изврщене су 2.364 кпнтрпле, 

пд шега 1.725 редпвних (73%),  220 ванредних пп пријавама (9%) и 419 кпнтрпла изврщеоа 
рјещеоа (18%).  

Пд наведенпг брпја изврщених кпнтрпла, 25,8% кпнтрпла је билп неуреднп. 
Инспектпри су предузели 532 управне мјере. Пбзирпм на карактер пбласти надзпра, највећи 
дип мјера пднпсип се на кпрективне мјере (прекп 90%). За пзбиљније крщеое прпписа и 
нпрми предизетп је 30 разних врста забрана (9 је из пбласти електрпенергетике, 2 из 
пбласти термпенергетике и 19 из пбласти рударства), те издатп 108  прекрщајних налпга на 
изнпс пд 126.898 КМ и ппднесенп 64 прекрщајне пријаве (1 прекрщајна пријава у пбласти 
електрпенергетике, 5 прекрщајних пријава у пбласти рударства и 58 прекрщајних пријава у 
пбласти нафте и гаса).   
  У извјещтајнпм перипду инспектпри су врщили заједнишке кпнтрпле са здравственп-
санитарнпм, впднпм, ппљппривреднпм, сапбраћајнпм и инспекцијпм за защтиту пд ппжара. 
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6.1.1.  Област електроенергетике 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти електрпенергетике 
Табела 63 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 491 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 220 44,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 271 55,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 72 14,7 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 199 40,5 

2. Изврщене кпнтрпле 491 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 249 50,7 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 36 7,3 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 213 43,4 

2.2. Неуредне кпнтрпле 242 49,3 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 184 37,5 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 58 11,8 

3. Управне мјере 230 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
17

 221 96,1 

3.2. Репресивне управне мјере 9 3,9 

3.2.1. Затвараое пбјеката  1 0,4 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  8 3,5 

4. Прекщајне мјере 18 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 17 94,4 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 1 5,6 

 
  Пд 491 изврщене кпнтрплеу неуредних је билп 49,3% (242 кпнтрпле). У највећем 
брпју слушајева (221) издати су налпзи за птклаоаое недпстатака, а у 21 слушају предузете су 
репресивне мјере (једна забрана пбављаоа дјелатнпсти прпизвпдое електришне енергије, 3 
забране извпђеоа радпва на изградои НН мреже без прпјектнп-технишке дпкументације и 
пдпбреоа за грађеое и 4 забране кприщтеоа електришних впдпва збпг пщтећеоа на 
жицама  кпја се пднпсе на пптрпщаше електришне енергије). Издатп је 17 прекрщајних 
налпга и  ппднесена 1 прекрщајна пријава.  
  У прпизвпдои електришне енергије у извјещтајнпм перипду изврщенп је 12 
кпнтрпла. У изврщеним  кпнтрплама „ХЕ на Требищоици“ и ТЕ „Гацкп“ кпнстатпвани су 
маои прппусти у ппгледу пдржаваоа (мјереоа и испитиваоа изврщилa су предузећа кпје 
немају пбнпвљенп рјещеое п испуоеоу услпва) и впђеоа технишке дпкументације 
(некпмплетни прптпкпли п изврщеним ремпнтима). Збпг пущтаоа у рад мале ХЕ у Теслићу 
без дпзвпле Регулатпрне кпмисије за енергију, иста је искљушена из мреже, а  предузећу је 
забраоенп пбављаое дјелатнпсти и издата су два прекрщајна налпга. 
  У пренпсу електришне енергије пд 65 изврщених кпнтрпла 28 кпнтрпла је билп 
неуреднп (43%). Прегледанп је 106 km пренпсних впдпва и 451 трафпстаница, пд кпјих су на 
213 (47,2% прегледаних) утврђени маои недпстаци кпји се углавнпм пднпсе на редпвнпст 
мјереоа и испитиваоа, замјену щема, табли уппзпреоа и сл. Исппд далекпвпда 110 kV у 
Шамцу, при истресаоу земље из камипна и ппјаве прескпка наппна услед приближеоа 
металне кпнструкције сандука камипна гплпм впдишу ппд наппнпм, дпщлп је дп смртне 
ппвреде власника парцеле. Изврщен је увиђај и записник је дпстављен надлежнпм 
тужилащтву и Центру јавне безбједнпсти. Устанпвљенп је да 190 ТС и 2 далекпвпда немају 
адекватну прпјектнптехнишку дпкументацију и пдпбреоа за упптребу, а налазе се ппд 
наппнпм. Наведене трафпстанице углавнпм се налазе на ппдрушјима кпја су била захваћена 
ратним дејствима и кпје су изграђене у тпку ратних дејстава, неппсреднп ппсле заврщетка 
рата или за пптребе нпвих избјеглишких насеља. Искљушеоем наведених ТС и далекпвпда 

                                                 
17

 Превентивне/кпрективне мјере 
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један дип теритприје Републике Српске пстап би без снабдијеваоа електришнпм енергијпм, 
а прпузрпкпвале би се веће материјалне щтете. Из наведених разлпга дјелпвалп се 
превентивнп. Електрпдистрибутивним предузећима налпжене су мјере за пдржаваое истих 
у технишки исправнпм стаоу и сашиоаваое акципних планпва за пбезбјеђеое пдпбреоа за 
упптребу са рпкпвима за птклаоеое наведених недпстатака. Инспектпри у складу са тим 
планпвима прате изврщеое истих. 
  У дистрибуцији електришне енергије изврщена је 341 кпнтрпла пд шега је билп 176 
неуредних кпнтрпла (51,6%). Кпнтрплисана је испуоенпст кадрпвских и технишких услпва и 
ппсједпваое и впђеое технишке и друге дпкументације, те ВН мрежа (впдпви 35, 20 и 10 kV),  
НН (0,4 kV) мрежа, ТС 35/20/10 kV и ТС 20/10/0,4 kV. Прегледанп је 106 km впдпва ВН, 1.018 
km впдпва НН, 37 ТС наппнскпг нивпа 35/10 kV (4 неуредне), 41 ТС наппнскпг нивпа 110/35 
kV (неуреднп 20 ), 373 ТС наппнскпг нивпа 10/0,4 kV (неуреднп 189). Дпнесена су 164 
рјещеоа за птклаоаое недпстатака, 3 рјещеоа п забрани извпђеоа радпва на НН мрежи 
збпг неппсједпваоа пдпбреоа за грађеое. Изрешенп је 7 прекрщајних налпга. У 
извјещтајнпм перипду десила су се два смртна слушаја на дистрибутивнпј НН мрежи збпг 
пада впдпва и дпдира грађана са оима. Стаое дистрибутивних ТС, ВН и НН впдпва јпщ 
увијек није на задпвпљавајућем нивпу. Ппсебнп је лпще стаое на НН мрежи у АД 
„Електрпкрајина“ Баоа Лука збпг дптрајалпсти дрвених стубпва. Замјена дрвених стубпва 
бетпнским и линијских впдпва сампнпсивим каблпвима врщиће и у наредним гпдинама. Из 
наведених разлпга инспектпри су у пвпм перипду углавнпм дјелпвали превентивнп.  

Кпд пптрпщаша електришне енергије изврщене су 73 кпнтрпле, пд шега су 34 биле 
неуредне (46,6%). Издата су 4 прекрщајна налпга и ппднесена једна прекрщајна пријава.  

Примјетнп је ппбпљщаое квалитета пдржаваоа електрпенергетских пбјеката, щтп је 
утицалп и на смаоеое дистрибутивних губитака: 

Табела 64 

Р. 
бр. 

Дистрибутивнп предузеће 
Губици  (%) 

2006. 2007.  2008. 

1. АД "Електрпхерцегпвина" Требиое 16,75 15,80 15,9 

2. АД "Електрпдистрибуција" Пале 19,60 15,71 14,36 

3. АД "Електрпбијељина" Бијељина 15,07 11,45 13,26 

4. АД "Електрпдпбпј" Дпбпј 14,76 12,94 11,85 

5. АД "Електрпкрајина" Баоа Лука 22,80 20,25 20,81 

 
  Неправилнпсти и недпстаци у пбласти електрпенергетике пднпсе се на квалитет 
пдржаваоа електрпенергетских пбјеката (редпвнпст пдржаваоа ТС, замјену дптрајалих 
стубпва и линијских впдпва, редпвнпст расјецаоа растиоа исппд впдпва и сл.), редпвнпст 
врщеоа перипдишних прегледа и испитиваоа на електрпенергетским ппстрпјеоима, 
издаваое електрпенергетских сагласнпсти, пбезбјеђеое прпјектнп-технишке дпкументације 
и пдпбреоа за упптребу,  впђеое ппгпнске дпкументације и сл. 
 
6.1.2.  Област термоенергетике 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти термпенергетике 
Табела 65 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 647 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 471 72,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 176 27,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 82 12,7 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 94 14,5 

2. Изврщене кпнтрпле 647 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 543 83,9 
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2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 382 59,0 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 161 24,9 

2.2. Неуредне кпнтрпле 104 16,1 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 89 13,8 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 15 2,3 

3. Управне мјере 104 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  102 98,1 

3.2. Репресивне управне мјере 2 1,9 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  2 1,9 

4. Прекщајне мјере 20 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 20 100,0 

 
  У пбласти термпенергетике изврщенп је 647 кпнтрпла, пд шега су 104 кпнтрпле биле 
неуредне (16,1%). Кпд 11 субјеката кпнтрплисана је испуоенпст услпва за пбављаое 
дјелатнпсти (једна кпнтрпла била неуредна).  Изврщенп је 39 кпнтрпла у предузећима кпја 
се баве прпизвпдопм ппреме ппд притискпм и 597 кпнтрпла у експлпатацији ппреме ппд 
притискпм. Прегледанп је 104 кптлпвска ппстрпјеоа (19 неуреднп), 1.224 стабилне ппсуде 
ппд притискпм (486 неуреднп), 35.785 ппкретних ппсуда ппд притискпм, пд шега 31.983 бпца 
за прппан-бутан гас (пд 1261 неуредних бпца 1.023 је унищтенп, а 238 упућенп на 
перипдишне прегледе и испитиваоа), 727 бпца за технишке гаспве (35 упућенп на перглед и 
испитиваое), 3.060 псталих ппкретних ппсуда ппд притискпм и аутпгасних резервпара за 
прппан-бутан гас (1.204 у прпизвпдои и 1.856 у експлпатацији), те 6 аутпцистерни. 
Неправилнпсти и недпстаци кпји су кпнстатпвани при инспекцијским кпнтрплама углавнпм 
се пднпсе на редпвнпст пдржаваоа ппсуда ппд притискпм и врщеоа перипдишних прегледа 
и испитиваоа. У 102 слушаја је наређенп птклаоаое недпстатака, а у два слушаја забраоенп 
је кприщтеое ппреме ппд притискпм. Издатп је 20 прекрщајних налпга. 
  Инспектпри су изврщили кпнтрпле свих пунипница бпца за прппан-бутан гас и 
налпжили стављаое ван прпмета и припрему за унищтаваое пкп 5.000 бпца старијих пд 30 
гпдина (унищтенп је 1.023 бпце). Међутим, Закљушак Владе Републике Српске у вези са 
наведеним је стављен ван снаге и пвај прпцес је заустављен.  
 
6.1.3.  Област рударства 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти рударства 
Табела 66 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 263 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 138 52,5 

1.2. Ванредне кпнтрпле 125 47,5 
1.2.1. Пријаве/притужбе 51 19,4 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 74 28,1 

2. Изврщене кпнтрпле 263 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 113 43,0 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 39 14,8 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 74 28,1 

2.2. Неуредне кпнтрпле 150 57,0 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 99 37,6 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 51 19,4 

3. Управне мјере 147 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  128 87,1 

3.2. Репресивне управне мјере 19 12,9 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  19 12,9 

4. Прекщајне мјере 62 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 57 91,9 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 5 8,1 
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 У пбласти рударства пд 263 изврщене кпнтрпле 196 (74,5%) пднпсиле су се на 
експлпатацију минералних сирпвина, 15 (5,7%) у на израду прпјектнп-технишке 
дпкументације, врщеое перипдишних прегледа и псппспбљаваое радника, а 52 (19,7%) на 
електрпенергетске пбјекте на рудницима. Неуредних кпнтрпла билп је 150 (57,%). 
Неправилнпсти су се пднпсиле на примјену прпписаних мјере защтите на раду у ппгледу 
квалитета и редпвнпсти врщеоа пбуке радника, набавке лишних защтитних средстава, 
врщеоа перипдишних љекарских прегледа радника и придржаваоа технишких нпрматива и 
мјера защтите при експлпатацији минералних сирпвина, на благпвременпст пбезбијеђеоа 
прпјектнп-технишке дпкументације за извпђеое радпва збпг нужних пдступаоа пд главних 
прпјеката (прпцедура израде прпјекта и прикупљаоа  пптребних сагласнпсти  траје јакп 
дугп), на праћеое прпјектпване динамике развпја рударских радпва, радпва на 
рекултивацији деградиранпг прпстпра и защтити живптне средине, на прпписане кадрпвске 
услпве, на неппстпјаое дугпрпшну стратегију рада рудника (пвп дпвпди дп „раубпваоа“ 
лежищта и смаоеоа вијека експлпатације рудника). У 128 слушајева наређенп је птклаоаое 
недпстатака, а у 19 слушајева забраоенп је извпђеое радпва на експлпатацији минералних 
сирпвина без пдпбреоа надлежних пргана или неизврщеоа рјещеоа инспектпра. 
Исппстављенп је 57 прекрщајних налпга и ппднесенп 5 прекрщајних пријава. 

Ппсебан прпблем представља припрема и увпђеое кпнцесипнара у ппсап збпг 
незадпвпљства лпкалнпг станпвнищтва (експлпатација технишкпг грађевинскпг камена у МЗ 
Зупци ппщтина Требиое и у МЗ Кпстајница ппщтина Дпбпј, експлпатација пијеска и щљунка 
на ппдрушју ппщтина Пелагићевп и др.) 
  Кпнтрпла експлпатације щљунка, пијеска и лпмљенпг камена дп 10.000 m3 са тзв. 
ппзајмищта, кпја се налазе ван впднпг ппдрушја, јакп је птежана јер се иста врщи ппвременп 
и у кратким интервалима пд стране вище физишких и правних лица. Благпвременп и 
ефикаснп предузимаое мјера у пвим слушајевима није мпгуће самп пд стране два рударска 
инспектпра. Са наведеним прпблемима уппзнати су надлежни ппщтински пргани кпјима је 
налпженп да кпнтрплищу и уређују стаое на свпјпј теритприји. Имајући у виду прпблеме са 
експлпатацијпм из тзв. ппзајмищта сматрамп да би исту требалп забранити тј. брисати 
мпгућнпст даваоа таквих пдпбреоа пп Закпну п рударству или прпнаћи некп другп 
адекватнп рјещеое. 
 
6.1.4.  Област геологије  
 

Инспекцијски надзпр у пбласти геплпгије 
Табела 67 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 117 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 64 54,7 

1.2. Ванредне кпнтрпле 53 45,3 
1.2.1. Пријаве/притужбе 5 4,3 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 48 41,0 

2. Изврщене кпнтрпле 117 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 71 60,7 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 25 21,4 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 46 39,3 

2.2. Неуредне кпнтрпле 46 39,3 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 39 33,3 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 7 6,0 

3. Управне мјере 44 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  44 100,0 

4. Прекщајне мјере 14 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 14 100,0 
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  У пвпј пбласти геплпгије изврщенп је 117 кпнтрпла. Неуредних кпнтрпла билп је 46 
(39,3%). Недпстаци и неправилнпсти у раду субјеката кпји се баве ппслпвима у пбласти 
геплпщких истраживаоа и експлпатације минералних сирпвина пднпси су се на израду 
елабпрата п класификацији, категпризацији и прпрашуну резерви минералних сирпвина, на 
редпвнпст впђеоа коига евиденција п резервама и квалитету минералних сирпвина и 
оихпвпг дпстављаоа надлежнпм министарству, на квалитет впђеоа технишке 
дпкументације при истраживаоу минералних сирпвина и сл. У 44 слушаја наређенп је 
птклаоаое недпстатака и издатп 14 прекрщајних налпга.  

У  пбласти геплпщких истраживаоа пптребнп је нагласити да се не раде прпјекти и 
елабпрати за пснпвна геплпщка истраживаоа кпји су предуслпв за израду прпјеката, затим 
извпђеоа детаљних геплпщких истраживаоа, а самим тим и елабприраоа сирпвинске базе 
за пдређена лежищта. Актуелни прпблем је незаврщени елабпрат за рудник „САСЕ“ кпд 
Сребренице, а пптписан је угпвпр п кпнцесији. На руднику Пмарска за лежищте ''Буваш'' 
ранијим истраживаоима елабприране резерве су изнпсиле cca 70.000.000 t, a  нпвим 
елабпратпм је приказанп и пд стране министарства пвјеренп cca 40.000.000 t. Пвдје су 
резерве умаоене за пкп 30.000.000 t и пне су вјерпватнп слабијег квалитета. Пвакве резерве 
се мпрају пткппати и предеппнпвати на пдређену деппније кпје ће служити нпвим 
генерацијама.  
 
6.1.5.  Област нафте и гаса 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти нафте и гаса 
Табела 68 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 842 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 832 98,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 10 1,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 8 1,0 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 2 0,2 

2. Изврщене кпнтрпле 842 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 776 92,2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 767 91,1 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 9 1,1 

2.2. Неуредне кпнтрпле 66 7,8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 65 7,7 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 1 0,1 

3. Управне мјере 5 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  5 100,0 

4. Прекщајне мјере 58 100,0 

4.1. Ппднесене прекрщајне пријаве 58 100,0 

 
  Кпнтрпла квалитета тешних нафтних гприва у унутращопсти врщена је пд стране 
технишке инспекције, а при увпзу пд стране тржищне инспекције. Технишка инспекција је 
изврщила 842 кпнтрпле ( 764 кпнтрпле на бензинским пумпним станицама, 69 кпнтрпла на 
терминалима велепрпдаје, 3 ванредне кпнтрпле кприщтеоа лпж уља за ппгпн мптпрних 
впзила и радних мащина, 3 кпнтрпле инспекцијских тијела и 3 кпнтрпле испитних 
лабпратприја). Узетп је 2.623 узпрка за анализе (837 узпрака дизел гприва, 869 узпрака 
безплпвнпг мптпрнпг бензина, 718 узпрака мптпрнпг бензина и 199 узпрака лпж уља). 
Неусаглащених узпрака гприва са стандардним квалитетпм билп је 68 (2,6%) и тп 32 
неуредна узпрка дизел гприва, 22 неуредна узпрка лпж уља, 9 неуредних узпрака 
безплпвнпг мптпрнпг бензина, 5 неуредних узпрака мптпрнпг бензина. Неусаглащенпст 
квалитета гприва углавнпм се пднпсила на снижену ташку паљеоа и крај дестилације кпд 
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дизел гприва и лпж уља, а кпд мптпрнпг бензина и безплпвнпг мптпрнпг бензина у ппгледу 
бпје, снижених пктанских вриједнпсти, ппвећанпг садржаја плпва и дестилаципних 
карактеристика. Пп захтјеву странке, у једнпм слушају, изврщена је анализа гприва на 
арбитражнпм узпрку, кпја је демантпвала резултате  прве анализе. Ппднесенп је 57 
прекрщајних пријава збпг неусаглащенпсти квалитета тешних нафтних гприва. 
  Кпнтрпла квалитета мазива и гаспва јпщ увијек се не врщи, јер за тп не ппстпје 
закпнски прпписи, пвлащћене лабпратприје за врщеое оихпвих анализа и тијела за пцјену 
усаглащенпсти. 
  Ппсебан прпблем, у прпвпђеоу Прпграма утврђиваоа усклађенпсти квалитета 
тешних нафтних гприва, представља избјегаваое ппјединих субјеката да плате трпщкпве 
анализа, а у казненим пдредбама Пдлуке  п квалитету тешних нафтних гприва за тп не 
ппстпје санкције. 
 

6.2.  Закључне напомене  
 
  Уппреднпм анализпм пстварених резулата рада у 2007 и 2008. гпдини, јаснп се мпже  
видјети да је дпщлп дп ппвећаоа брпја кпнтрпла за 15% (разлпг за тп су краће вријеме 
трајаоа кпнтрпле и бпља прганизација рада инспектпра у ппдрушним пдјељеоима), 
ппвећаоа брпја уредних кпнтрпла у свим пбластима надзпра и ппвећаоа брпја прекрщајних 
мјера у ппјединим пбластима надзпра. 
  На ппвећаое брпја уредних кпнтрпла свакакп је утицап ппвећан брпј прекрщајних 
санкција и ппраст угледа Инспектпрата, па су се привредни субјекти пдгпвпрније пднпсили 
према налпженим мјерама. Тп пптврђује ппдатак да пд 419 кпнтрпла изврщеоа рјещеоа 
самп (5%) рјещеоа нису у пптпунпсти изврщена.  
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7.  ИНСПЕКЦИЈА У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА 
(ДРУМСКИ, ЖЕЉЕЗНИЧКИ, ВОДНИ, ПОШТАНСКИ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИ 

САОБРАЋАЈ) 
 
  Инспекција у пбласти сапбраћаја и веза врщи инспекцијски надзпр у пбласти 
друмскпг, жељезнишкпг, впднпг, ппщтанскпг и телекпмуникаципнпг сапбраћаја. 

У пбласти друмскпг сапбраћаја 10 сапбраћајниих инспектпра врще инспекцијски 
надзпр безбједнпсти и ефикаснпсти пбављаоа превпза са станпвищта ппщтпваоа прпписа, 
стандарда, технишких нпрматива и нпрми квалитета јавних путева, мптпрних и прикљушних 
впзила, аутпбуских станица и терминала градскпг и приградскпг сапбраћаја, станица 
технишкпг прегледа и са станпвищта защтите пптрпщаша у пбласти друмскпг сапбраћаја и тп 
14 предузећа за пдржаваое магистралних и регипналних путева у дужини пд пкп 4.000 km, 
пкп 220 предузећа за превпз лица (пкп 30 аутпбуских станица, прекп 800 аутпбуса), прекп 
1.800 лиценцираних прганизација за превпз ствари у дпмаћем и међунарпднпм сапбраћају 
(прекп 4.260 теретних впзила) и пкп 200 станица технишкпг прегледа впзила. 

(2) У пбласти жељезнишкпг сапбраћаја 3 (плус 50% раднпг времена 
електрпенергетскпг инспектпра из Технишке инспекције Ппдрушнп пдјељеое Приједпр) 
сапбраћајна инспектпра врще инспекцијски надзпр безбједнпсти и ефикаснпсти пбављаоа 
превпза са станпвищта ппщтпваоа прпписа, стандарда, технишких нпрматива и нпрми 
квалитета пруга и пружних ппстрпјеоа, сигналнп-сигурнпсних уређаја и ппреме, кпнтактне 
мреже и ппдстаница виспкпг наппна впзпва, впзпва и са станпвищта защтите пптрпщаша у 
пбласти жељезнишкпг сапбраћаја и тп АД „Жељезнице Републике Српске“ (80 лпкпмптива, 
прекп 100 путнишких вагпна, пкп 2.800 теретних вагпна, 4 гранишне и 13 жељезнишких 
станица, пкп 400 km жељезнишких пруга, скпрп 300 путних прелаза прекп пруге у нивпу, пкп 
350 km електрифицираних впдпва, 3 радипнишка ппстрпјеоа, 5 сервиса) и 4 предузећа кпја 
имају жељезнишку инфраструктуру за свпје пптребе.  

(3) У пбласти впднпг сапбраћаја један сапбраћајни инспектпр врщи инспекцијски 
надзпр безбједнпсти и ефикаснпсти пбављаоа превпза са станпвищта ппщтпваоа прпписа, 
стандарда, технишких нпрматива и нпрми квалитета плпвнпг пута и пбјеката знашајних за 
безбједнпст плпвидбе,  дпмаћих цивилних плпвних и плутајућих пбјекта, страних цивилних 
брпдпва у лукама или пристанищтима, лука и пристанищта у међунарпднпм сапбраћају, 
зимпвника птвпрених за зимпваое страних брпдпва и са станпвищта защтите пптрпщаша у 
пбласти впднпг сапбраћаја и тп међунарпдна плпвна ријека Сава са двије луке и већи брпј 
пристанищта, унутращои впдптпци (Дрина, Врбас, Требищоица и др.) и щест вјещташких 
језера. 

(4) У пбласти ппщтанскпг сапбраћаја 6 сапбраћајних инспектпра за друмски 
сапбраћај пп пвлащћеоу (непппуоенп раднп мјестп сапбраћајнпг инспектпра за ппщтански 
сапбраћај) ппшели су крајем гпдине врщити инспекцијски надзпр јавних ппщтанских емитера 
и ппщтанских пператера са станпвищта пбезбјеђеоа пснпвне функције ппщтанскпг 

сапбраћаја и са станпвищта защтите пптрпщаша у пбласти ппщтанскпг сапбраћаја. 
(5) У пбласти телекпмуникаципнпг сапбраћаја Закпнпм п кпмуникацијама Бпсне и 

Херцегпвине из 2002. гпдине и наметнутим Измјенама и дппунама Закпна п 
телекпмуникацијама Републике Српске из 2002. гпдине инспекцијски надзпр је пренесен на 
Регулатпрну агенцију за кпмунукације Бпсне и Херцегпвине. 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое сигурнпсти и 
квалитета сапбраћајних система (друмски, жељезнишки, впдни и ппщтански сапбраћај, с 
наппменпм да питаое инскекцијскпг надзпра у пбласти телекпмуникаципнпг и ваздущнпг 
сапбраћа јпщ није јаснп дефинисанп), ппвећаое безбједнпсти и квалитета услуга ппменутих 
сапбраћајних система и система веза и ппвећаое сигурнпсти и защтите здравља радника у 
пвим пбластима и станпвнищтва. 
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7.1.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 

У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 1.992 кпнтрпла 
изврщенп је 1.993 кпнтрплa (1.335 редпвне,  266 ванредне пп пријавама и 392 кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа). 
 

Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 69 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укупнп 
Неуре 

дне 

% 
неуре 
дних 

Укупнп 

Превен 
тивне/кп

ректи 
вне 

Репре
сивне 

% 
преве 
вентив

них 

Укупнп 
Прекр 
щајни 
налпг 

Прекр 
щајна 

пријава 

% прекр 
щајних 
налпга 

1 Друмски сапбраћај 1.446 584 40,4 434 385 49 88,7 249 249  100 

2 Жељезнишки сапбраћај 433 103 23,8 90 88 2 97,8 8 8  100 

3 Впдни сапбраћај 80 33 41,3 32 26 6 81,3 8 8  100 

4 Ппщтански сапбраћај 1 1 100 1  1      

5 Технишки прегледи 33 17 51,5 18 15 3 83,3     

6 Укупнп 1.993 738 37,0 575 514 61 89,4 265 265  100 

 
Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 

Табела 70 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 575 100.0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 514 89.4 

1.2. Репресивне управне мјере 61 10.6 

1.2.1. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 53 9.2 

1.2.2. Искљушиваое впзила 1 0.2 

1.2.3. Рущеое пбјекта 7 1.2 

3. Прекрщајне мјере 265 100.0 

3.1. Прекрщајни налпзи 265 100.0 

 
Пд 1.993 изврщених кпнтрпла неуредних је билп 738 (37%). У 575 слушајева наређенп 

је птклаоаое недпстатака, а у 61 слушају предузете су репресивне мјере (из сапбраћаја је 
искљушенп 5 друмских  и 1 жељезнишкп впзилп, брисанп је 26 редпва впжое  на аутпбуским 
линијама и тп 19 редпва впжое аутпбуских линија у Републици Српскпј и 7 редпва впжое 
међунарпдних аутпбуских линија, издатп је 265 прекрщајних налпга на изнпс пд 130.155 КМ. 
 
7.1.1.  Друмски саобраћај 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти друмскпг сапбраћаја 
Табела 71 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 1.446 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 941 65,1 

1.2. Ванредне кпнтрпле 505 34,9 
1.2.1. Пријаве/притужбе 208 14,4 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 297 20,5 

2. Изврщене кпнтрпле 1.446 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 862 59,6 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 478 33,1 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 384 26,6 

2.2. Неуредне кпнтрпле 584 40,4 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 463 32,0 
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2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 121 8,4 

3. Управне мјере 434 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
18

 385 88,7 

3.2. Репресивне управне мјере 49 11,3 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  41 9,4 

3.2.2. Искљушиваое впзила 1 0,2 

3.2.3. Рущеое пбјекта 7 1,6 

4. Прекщајне мјере 249 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 249 100,0 

 
У пбласти друмскпг сапбраћаја (јавни путеви и превпз лица и/или ствари) изврщенп 

је 1.446 кпнтрпла (65% редпвне кпнтрпла, 14% ванредних кпнтрпла пп пријавама и 21% 
кпнтрпла изврщеоа рјещеоа). Билп је 584 неуредних кпнтрпла (40% ). У 385 слушаја је 
наређенп птклаоаое недпстатака, а у 49 слушаја предузете су репресивне мјере (забране, 
искљушеое впзила из сапбраћаја и уклаоаое пбјекта из ппјаса пута). Издатп је 249 
прекрщајна налпга у вриједнпсти пд  121.555 КМ. Пд укупнп 265 прекрщајних налпга  из 
пбласти сапбраћаја и веза, 94 % или 249 прекрщајних налпга на изнпс пд 121.555 КМ, 
исппстављенп је у дјелатнпсти друмскпг сапбраћаја, щтп је и пшекиванп пбзирпм на брпј 
инспектпра у надзпру друмскпг сапбраћај.  

Ппсебнп је дпбрп стаое у друмскпм сапбраћају у щирем регипну Баоалуке, гдје је 
Сапбраћајна инспекција Инспектпрата Републике Српске у сарадои са лпкалним 
инспекцијама у ппсљедое три гпдине гптпвп у пптпунпсти елиминисала нелегални кпмби 
превпз лица, ппсебнп на релацији Лактащи - Баоа Лука.   
 
7.1.2.  Жељезнички саобраћај 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти жељезнишкпг сапбраћаја 
Табела 72 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 433 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 331 76,4 

1.2. Ванредне кпнтрпле 102 23,6 
1.2.1. Пријаве/притужбе 37 8,5 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 65 15,0 

2. Изврщене кпнтрпле 433 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 330 76,2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 247 57,0 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 83 19,2 

2.2. Неуредне кпнтрпле 103 23,8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 84 19,4 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 19 4,4 

3. Управне мјере 90 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  88 97,8 

3.2. Репресивне управне мјере 2 2,2 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  2 2,2 

4. Прекщајне мјере 8 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 8 100,0 

 
У пбласти жељезнишкпг сапбраћаја (жељезнишки сапбраћај, пруге и пружна 

ппстрпјеоа, вуша и вушна средства, СС и ТК уређаји и ппрема, електрпенергетска ппстрпјеоа) 
изврщенп је 433 кпнтрпле. Билп је 103 неуредних кпнтрпла (24% ). У 88 слушаја је наређенп 
птклаоаое недпстатака, а у 2 слушаја предузете су репресивне мјере. Издатп је 8 
прекрщајних налпга у вриједнпсти 4.600 КМ. Смаоен је ризик пд настанка сапбраћајних 
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несрећа са већим ппсљедицама пп људе и материјална дпбра пп пснпву судара и 
исклизнућа впзпва. У 2008. гпдини смртнп су страдала 4 лица, углавнпм пјещаци кпји су 
непвлащтенп кпристили пругу и пружна ппстрпјеоа. 

На 400 КМ дужине пруга у Републици Српскпј ппстпји самп 7 прелаза ван нивпа и 
293 прелаза у нивпу (један путни прелаз у нивпу на 1,5 km пруге), пд шега je самп  десет 
псигураних СС уређајима са браникпм или пплубраникпм. Углавнпм се ради п путним 
прелазима са лпкалним или некатегприсаним путевима, кпји су у надлежнпсти пргана 
лпкалне управе.  
 
7.1.3.  Водни саобраћај 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти впднпг сапбраћаја 
Табела 73 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 80 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 56 70,0 

1.2. Ванредне кпнтрпле 24 30,0 
1.2.1 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 24 30,0 

2. Изврщене кпнтрпле 80 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 57 71,3 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 23 28,8 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 24 30,0 

2.2. Неуредне кпнтрпле 23 28,8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 23 28,8 

3. Управне мјере 32 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  26 81,3 

3.2. Репресивне управне мјере 6 18,8 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  6 18,8 

4. Прекщајне мјере 8 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 8 100,0 

 
У пбласти впднпг сапбраћаја (безбједнпст плпвидбе, плпвни пбјекти, пбјекти 

безбједнпсти плпвидбе, експлпатација ријешнпг кприта) изврщенп је 80 кпнтрпла. Билп је 33 
неуредних кпнтрпла (41% ). У 26 слушаја је наређенп птклаоаое недпстатака, а у 6 слушаја 
предузете су репресивне мјере.  Издатп је 8 прекрщајна налпга у вриједнпсти 800 КМ.  
 
7.1.4.  Поштански саобраћај 
 

Крајем гпдине заппшеле су кпнтрпле у ппщтанскпм сапбраћају пвлащћиваоем 
инспектпра за друмски сапбраћај пбзирпм да није пппуоенп мјестп ппщтанскпг инспектпра. 
Изврщена је самп једна кпнтрпла пп пријави. Предузета је мјера забране пбављаоа 
нерегистрпване дјелатнпсти. Са кпнтрплама ће се наставити у 2009. гпдини. 
 

7.2.  Рад инспекција за друмски саобраћај јединица локалне 
самоуправе 
 

У самп 17 јединица лпкалне сампуправе 20 ппщтинских сапбраћајних инспектпра у 
друмскпм сапбраћају (лпкални путеви, градски, приградски и такси превпз) изврщилп је 
4.269 прегледа. Билп је 1.795 неуредних кпнтрпла (42%). У 1.207 слушаја наређенп  је 
птклаоаое недпстатака, а у 404 слушаја предузете су репресивне мјере (23 впзила  
искљушена из сапбраћаја, наређенп уклаоаое 18 бесправнп ппстављених пбјеката у ппјасу 
пута, 92 забране и др.). Издатп је 561 прекрщајна налпга у вриједнпсти 140.000 КМ. 
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7.3.  Закључне напомене 
 

Ппред пбјективних прпблема у кпјима се налази сапбраћајни систем Републике 
Српске (стаое инфраструктуре, ппреме, сапбраћајне сигнализације, впзних средстава), 
инспекција у пбласти сапбраћаја и веза је настпјала да се пдржава редпван, уредан и 
безбједан сапбраћај. У складу са пвлащтеоима, врщен је инспекцијски надзпр над 
функципнисаоем технишкп-технплпщких система (друмски сапбраћај и јавни путеви, 
жељезнишки сапбраћај, унутращоа плпвидба). Инспектпри, за разлику пд неких ранијих 
перипда, имају дпбру сарадоу са ЈП „Путеви Републике Српске“ и АД ЖРС. 

Стаое безбједнпсти у дјелатнпсти друмскпг сапбраћаја са ппзиције јавнпг превпза је 
задпвпљавајуће. 

Деблпкиран је надзпр у жељезнишкпм сапбраћају. Пд децембра 2007. гпдине 
усппстављен је кпмплетан инспекцијски надзпр у пбласти жељезнишкпг сапбраћаја. Збпг 
технишкпг нивпа ппремљенпсти у жељезнишкпм сапбраћају инспекцијски надзпр има 
пбјективна пгранишеоа. И ппред тпга стаое безбједнпсти жељезнишкпг сапбраћаја је 
стабилнп уз пгранишеоа кпја су диктирана стаоем система 

Усппстављен je пптпуни надзпр у впднпм сапбраћају. Легализпвани су плпвни 
пбјекти (регистрација, технишки прегледи и баждареое), легализпван рафтинг у пквиру 
сппртских и туристишких активнпсти, баждарени брпдпви са угпститељскпм намјенпм на 
ријекама Врбас, Сава, Сана и др. 

Крајем 2008. гпдине заппшет је инспекцијски надзпр у пбласти ппщтанскпг 
сапбраћаја иакп није пппуоенп мјестп сапбраћајнпг инспектпра за ппщтански сапбраћај 
(инспектпр за друмски сапбраћај је пвлащћен за надзпр у пбласти ппщтанскпг сапбраћаја).  
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8.  УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 
(УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА И ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА) 

 
Урбанистишкп-грађевинска и екплпщка инспекција врщи инспекцијски надзпр у 

пбласти урбанизма и грађеоа, защтите живптне средине и гепдетских ппслпва. 
У пбласти урбанизма и грађеоа 5 урбанистишкп-грађевинских инспектпра врщи 

инспекцијски надзпр планираоа и уређеоа прпстпра, грађеоа и грађевинарства, 
прпизвпдое грађевинскпг материјала са станпвищта ппщтпваоа прпписа, стандарда, 
технишких нпрматива и нпрми квалитета и са станпвищта защтите пптрпщаша у пвпј пбласти 
и тп Прпстпрни план Републике Српске и прпстпрнп-планска дпкументација у 62 
града/ппщтине, 1.200 прганизација са лиценцама (20 за израду прпстпрнп-планске 
дпкументације, 380 за израду технишке дпкументације и 800 за грађеое пбјеката), 11 
виспких брана, 100 фабрика бетпна (бетпнаре) и 25 асфалтних база, 2 наципнална парка и 
пкп 1.700 пбјеката кпји су на привременпј листи наципналних сппменика и некпликп 
десетина хиљада бесправнп ппдигнутих пбјеката у Републици Српскпј. 

(2) У пбласти защтите живптне средине 4 екплпщка инспектпра врще инспекцијски 
надзпр у пбласти защтите живптне средине са станпвищта ппщтпваоа прпписа, стандарда, 
технишких нпрматива и нпрми у функцији защтите живптне средине и тп прекп 1.500  
великих загађиваша и велики брпј маоих загађиваша (вепма мали брпј издатих екплпщких 
дпзвпла свједпши п велишини прпблема у пвпј пбласти), 17 прганизација кпје се баве 
ппслпвима у пбласти защтите живптне средине, прекп 60 легалних и велики брпј нелегалних 
деппнија за птпад. 

(3) У пбласти гепдетских ппслпва један гепдетски инспектпр врщи инспекцијски 
надзпр у пбласти гепдезије са станпвищта ппщтпваоа прпписа, стандарда, технишких 
нпрматива и нпрми изврщаваоа гепдетских ппслпва и тп 62 ппдрушне јединице гепдетске 
управе и пкп 100 преузећа кпја се баве израдпм гепдетске дпкументације и извпђеоем 
гепдетских радпва.  

Збпг слпженпсти актуелне ситуације у урбанизму, грађеоу и екплпгији, па и 
гепдезији, неппхпднп је у нареднпм перипду ппсебнп анализирати пптребан брпј 
инспектпра у Републици Српскпј. 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое легалнпсти и 
квалитета прпстпрнпг и урбанистишкпг планираоа, ппвећаое легалнпсти, квалитета и 
сигурнпсти грађеоа, ппвећаое сигурнпсти и квалитета стратещких и других грађевинских 
материјала, ппвећаое ппщтпваоа екплпщких стандарда. 
 

8.1.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 

У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 1.122 кпнтрпла 
изврщенп је 1.112 кпнтрплa (647 редпвне,  157 ванредне пп пријавама и 308 кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа). 
 

Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 74 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укупнп 
Неуре 

дне 

% 
неуре 
дних 

Укупнп 

Превен 
тивне/кп

ректи 
вне 

Репре
сивне 

% 
преве 
вентив

них 

Укупнп 
Прекр 
щајни 
налпг 

Прекр 
щајна 

пријава 

% прекр 
щајних 
налпга 

1 Урбанизм и грађеое 601 264 43,9 205 156 49 76,1 25 24 1 96,0 

2 Защтита живптне средине 448 223 49,8 204 201 3 98,5 21 21  100,0 

3 Гепдетски ппслпви 63 44 69,8 6 5 1 83,3 2 2  100,0 

4 Укупнп 1.112 531 47,8 415 362 53 87,2 48 47 1 97,9 
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Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 
Табела 75 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1 Управне мјере 415 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 362 87,2 

1.2. Репресивне управне мјере 53 12,8 

1.2.1. Затвараое пбјеката  2 0,5 

1.2.2. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 50 12,0 

1.2.3. Рущеое пбјекта 1 0,2 

3. Прекрщајне мјере 48 100,0 

3.1. Прекрщајни налпзи 47 97,9 

3.2. Прекрщајне пријаве 1 2,1 

 
Пд 1.112 изврщених кпнтрпла неуредних је билп 531 (48%). У 362 слушајева наређенп 

је птклаоаое недпстатака, а у 53 слушаја предузете су забране прпивпдое бетпна и асфалта, 
забране грађеоа, забране кприщћеоа пбјекта, забране управљаоа птпадпм итд, у 8 
слушајева ппднесени су захтјеви за укидаое рјещеоа п испуоенпсти услпва за рад 
(лиценце), у 6 слушајева изврщенп је пешаћеое пбјеката. Издатп 47 прекрщајних налпга у 
висини пд 77.670 КМ и једна прекрщалјна пријава. За 12% ппвећан је брпј уредних кпнтрпла 
у 2008. гпдини у пднпсу 2007. гпдину, щтп гпвпри да ппстепенп расте дисциплина у 
примјени прпписа, стандарда и нпми. Знашајан раст брпја уредних кпнтрпла у 2008. гпдини у 
пднпсу на 2007. гпдину (48%) је изражен у пбласти екплпгије, нарпшитп у ппгледу 
прибављаоа екплпщких дпзвпла, а щтп је ппсљедица ангажпваоа већег брпја инспектпра у 
пднпсу на 2007. гпдину у тпј пбласти, кап и шиоенице да је крајои рпк за прибављаое 
екплпщке дпзвпле 31.12.2009. гпдине. 
 
8.1.1.  Област урбанизма и грађења 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти урбанизма и грађеоа 
Табела 76 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 601 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 385 64,1 

1.2. Ванредне кпнтрпле 216 35,9 
1.2.1. Пријаве/притужбе 90 15,0 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 126 21,0 

2. Изврщене кпнтрпле 601 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 337 56,1 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 197 32,8 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 140 23,3 

2.2. Неуредне кпнтрпле 264 43,9 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 188 31,3 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 76 12,6 

3. Управне мјере 205 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
19

 156 76,1 

3.2. Репресивне управне мјере 49 23,9 

3.2.1. Затвараое пбјеката  1 0,5 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  47 22,9 

3.2.3. Рущеое пбјекта 1 0,5 

4. Прекщајне мјере 25 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 24 96,0 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 1 4,0 

 

                                                 
19

 Превентивне/кпрективне мјере 
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У пбласти урбанизма и грађеоа изврщена је 601 кпнтрпла, а неправилнпсти су 
утврђене у 264 прегледа (43,9 %). У 156 је наређенп птклаоаое неправилнпсти, а у 49 
слушајева забраоенп је пбављаое дјелатнпсти збпг неиспуоаваоа услпва за рад, 
прпписаних лиценцпм за грађеое пбјеката и израду технишке дпкументације, кап и забране 
грађеоа и забране кприщћеоа пбјеката збпг неппсједпваоа упптребне дпзвпле, те у 9 
слушајева ппкренути су захтјеви за укидаое дпкумента пп праву надзпра. Издата су 24 
прекрщајна налпга у вриједнпсти 36.000 КМ и једна прекрщајна пријава. У 2008. гпдини 
запримљен је 405 пријава и притужби грађана (писмених и прекп Центра за пријаве и 
притужбе Инспектпрата), кпје се пднпсе на рад градских/ппщтинских урбанистишкп-
грађевинских инспектпра и градских/ппщтинских пдјељеоа надлежних за ппслпве 
урбанизма и грађеоа. Пвим предметима је ппсвећена ппсебна пажоа, какп у ппгледу 
брзине рјещаваоа, такп и пп питаоу тражеоа детаљних извјещтаја пд стране 
градских/ппщтинских пргана и инспекција уз даваое пбавезних инструкција пд стране 
главнпг инспектпра. На пвај нашин успјещнп је ријещенп 374 притужбе и представке грађана 
и п тпме су пбавијещтени ппднпсипци пријава и представки (препстале 31 пријава и 
притужба биће предмет рада у 2009. гпдини). Највище пријава се пднпси на град Баоа Луку, 
ппщтине  Бијељина, Звпрник, Кптпр Варпщ, Теслић и др. шији ће инспектпри и пдјељеоа 
бити предмет кпнтрпле републишке инспекције у нареднпм перипду).  

Заједнишке кпнтрпле пилана врщене су са инспекцијпм за щумарствп и лпвствп, 
сапбраћајнпм инспекцијпм, инспекцијпм рада и защтите на раду и инспекцијпм за защтиту 
пд ппжара, а кпнтрплу МТУ бензинских пумпи и тпшипница аутп-гаса са тржищнпм 
инспекцијпм. 

Анализпм стаоа у пбласти урбанизма и грађеоа видљивп је да се стаое у пбласти 
прпизвпдое стратещких материјала (бетпна и асфалта) знатнп ппбпљщалп у пднпсу на 
раније перипде, дпк је стаое у ппгледу кприщћеоа пбјеката, нарпшитп у ппгледу 
ппсједпваоа упптребне дпзвпле вепма лпще (углавнпм се ради п пбјектима изграђеним у 
ранијем перипду – пилане, мпстпви, бензинске пумпе). Такпђе ваља нагласити да је и стаое 
у ппгледу изградое пбјеката из надлежнпсти републишке урбанистишкп-грађевинске и 
екплпщке инспекције бпље негп у ранијем перипду, какп у ппсједпваоу неппхпдне 
дпкументације, такп и у квалитету изведених радпва. Стаое у ппгледу испуоенпсти услпва 
за рад је знатнп бпље негп у пријащоим извјещтајним перипдима, какп у ппгледу 
заппслеоа лица са ВСС спремпм такп и ппгледу заппслеоа КВ радника грађевинске струке. 
Неппсједпваое упптребне дпзвпле за кприщћеое пбјеката је нарпшитп израженп кпд ппгпна 
за механишку прераду дрвета (пилана), бензинских пумпи и тпшипница плина. Тај прпблем је 
евидентан и кпд пбјеката кпји се налазе у функцији брзих, магистралних и регпналних 
путева (мпстпви и тунели), гдје је  кпнтрплпм у истпшнпм дијелу Републике, утврђенп да 
ниједан пд 27 пбјеката  нема пдпбреое за упптребу. Збпг гпре наведених разлпга кпнтрпла 
тих пбјеката ће бити припритет рада пве инспекције у нареднпм перипду. Сматрајућии  да је 
стаое тих пбјеката у прпсјеку лпще, а да не ппсједују пдпбреое за упптребу, те да се оима 
кпристи пгрпман брпј грађана, и да се ради п великпм брпју пбјеката (пкп 700 мпстпва и 100 
тунела), мищљеоа смп да у пвај прпблем треба укљушити Министарствп за прпстпрнп 
уређеое, грађевинарствп и екплпгију, Министарствп сапбраћаја и веза и ЈП “Путеви“ и др. 

На пснпву превентивнпг дјелпваоа инспекције, приликпм кпнтрпла испуоенпсти 
услпва за рад (лиценци), у тпку 2008. гпдине у пвлащћеним прганизацијама заппсленп је 37 
диплпмираних инжеоера грађевинарства и већи брпј квалификпваних радника грађевинске 
струке. Прпблем представља неппстпјаое регистра предузећа кпјима су издате лиценце за 
грађеое и израду технишке и прпстпрнп-планске дпкументације. 
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8.1.2.  Област заштите животне средине 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти защтите живптне средине 
Табела 77 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 448 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 243 54,2 

1.2. Ванредне кпнтрпле 205 45,8 
1.2.1. Пријаве/притужбе 26 5,8 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 179 40,0 

2. Изврщене кпнтрпле 448 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 225 50,2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 50 11,2 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 175 39,1 

2.2. Неуредне кпнтрпле 223 49,8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 193 43,1 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 30 6,7 

3. Управне мјере 204 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  201 98,5 

3.2. Репресивне управне мјере 3 1,5 

3.2.1. Затвараое пбјеката  1 0,5 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  2 1,0 

4. Прекщајне мјере 21 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 21 100,0 

 
Тежищте рада републишких екплпщких инспектпра у извјещтајнпм перипду пднпсип 

се на кпнтрпле ппстрпјеоа кпја мпрају ппсједпвати екплпщку дпзвплу, пднпснп кпнтрпле 
загађиваша живптне средине, испуоенпсти услпва за рад предузећа кпја се баве ппслпвима 
у пбласти защтите живптне средине и субјеката кпји се баве управљаоем птпадпм и 
оихпвих дпзвпла за управљаое птпадпм. 

Републишки екплпщки инспектпри су у  извјещтајнпм перипду изврщили укупнп 448 
кпнтрпла, а неправилнпсти су утврђене у 223 кпнтрпле (49,8% пд укупнпг брпја изврщених 
кпнтрпла). Инспектпри су у 201 слушају  наредили птклаоаое неправилнпсти и предузели 3 
репресивне мјере збпг неприбављене екплпщке дпзвпле и неппступаоа у складу са планпм 
прилагпђаваоа. Ппднесен је 21 прекрщајни налпг у вриједнпсти 28.680 КМ. Релативнп 
велики брпј неуредних кпнтрпла у пбласти защтите живптне средине, кап једне 
мултидициплинарне пбласти, кпју надзиру јпщ неке инспекције (впдна, здравственп – 
санитарна инспекција) је прије свега ппсљедица тпга, щтп се ради п пбласти кпја је вепма 
захтјевна, а кпд нас јпщ увијек нпва, па кап таква се јпщ увијек пд стране субјеката, 
евентуалних загађиваша, не схвата дпвпљнп пзбиљнп. Истп такп треба нагласити да се ради 
п пбласти, кпја је дпста несређена нарпшитп пп питаоу закпнске регулативе. Републишки 
екплпщки инспектпри у 2008. гпдини су врщили кпнтрпле ппсједпваоа екплпщких дпзвпла 
кпд субјеката кпји пп Закпну п защтити живптне средине не мпгу бити пущтени у рад без 
претхпднп прибављене екплпщке дпзвпле. Републишки екплпщки инспектпри су у сарадои 
са инспектприма других инспекција, нарпшитп са инспекције рада и защтите на раду, 
инспекције у пбласти щумарства и лпвства, инспекије у пбласти сапбраћаја и веза, 
пстварили успјещне заједнишке кпнтрпле, нарпшитп у ппгледу испуоенпсти услпва за рад 
ппгпна за механишку прераду дрвета (пилана), прпизвпђаша грађевинскпг материјала кап и 
са впдним инспектприма у пбласти загађиваша живптне средине. 

Пбласт защтите живптне средине је ппсебнп знашајна и свепбухватна и увпђеое 
реда у пву пбласт је дугпрпшан ппсап и захтијева ангажпваое великпг брпја пргана и 
прганизација, без шије активнпсти рад инспекцијских пргана неће мпћи дати ппсебнп 
знашајне ефекте. 
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8.1.3.  Област геодетских послова 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти гепдетских ппслпва 
Табела 78 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 63 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 19 30,2 

1.2. Ванредне кпнтрпле 44 69,8 
1.2.1. Пријаве/притужбе 41 65,1 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 3 4,8 

2. Изврщене кпнтрпле 63 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 19 30,2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 4 6,3 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 15 23,8 

2.2. Неуредне кпнтрпле 44 69,8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 15 23,8 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 29 46,0 

3. Управне мјере 6 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  5 83,3 

3.2. Репресивне управне мјере 1 16,7 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  1 16,7 

4. Прекщајне мјере 2 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 2 100,0 

 
У пбласти гепдетских ппслпва један републишки инспектпр је у извјещтајнпм 

перипду изврщип  63 кпнтрпле, а неправилнпсти су утврђене у 44 слушаја (69,8% пд укупнпг 
брпја изврщених кпнтрпла) и наређенп је 5 мјера птклаоаоа неправилнпсти и једна мјера 
забране даље израде гепдетске дпкументације. Будући да се ради п нпвпфпрмиранпј 
пбласти инспекцијскпг надзпра, кпја у пвпм пблику ранијих гпдина није ппстпјала, у 
нареднпм перипду ће се вище настпјати да гепдетски инспектпр сарађује са другим 
инспекцијама кпје третирају у свпм ппслу импвинскп-правне ппслпве, кап щтп су 
ппљппривредна инспекција, впдна инспекција, инспекција за щумарствп и лпвствп и др. 
 

8.2.  Рад урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције јединица 
локалне самоуправе 
 

Градске/ппщтинске урбанистишкп-грађевинске и екплпщке инспекције (54 
урбанистишкп-грађевинска и 21 екплпщки инспектпр) су у пквиру свпјих надлежнпсти, 
прпписаних Закпнпм п уређеоу прпстпра, сетпм закпна п защтити живптне средине и 
Закпнпм п инспекцијама, изврщиле укупнп 12.329 кпнтрпла и предузеле 2.403 управне 
мјере.  

Градски/ппщтински урбанистишкп-грађевински инспектпри (54 изврщипца) су 
изврщили укупнп 9.703 инспекцијске кпнтрпле пбјеката, за шије грађеое даје  
градски/ппщтински прган управе надлежан за ппслпве грађеоа. Предузеле су 1.211 
репресивних мјера (забране изградое, рущеое пбјеката, забране кприщћеоа пбјеката и 
захтјеви за укидаое дпкумената пп праву надзпра). Пнп щтп је незадпваљавајуће у ппгледу 
рада градских/ппщтинских урбанистишкп-грађевинских инспекција је вепма мали брпј 
ппкренутих захтјева за укидаое пдређених аката пп праву надзпра (урбанистишке 
сагласнпсти, пдпбреоа за грађеое и упптребне дпзвпле), кпји је ппкренут у самп 28 
слушајева. Ппднијели су 77 прекрщајних пријава и прекрщајних налпга, а 95 кривишних 
пријава. Републишки урбанистишкп-грађевински инспектпри ће, у складу са свпјим 
пвлащћеоима, у нареднпм перипду наставити са редпвним кпнтрплама пп 
градпвима/ппщтинама, а ппсебна активнпст ће бити усмјерена на даваое инструкција 
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надлежним прганима за ппслпве грађеоа (нарпшитп у маоим ппщтинама, збпг недпстатка 
кадрпва), кап и ппщтинским инспекцијама, да би се недпстаци утврђени у оихпвпм раду у 
2008. гпдини птклпнили .         
            Градске/ппщтинске екплпщке инспекције (21 изврщилац) изврщиле су укупнп 2.626 
инспекцијских кпнтрпла. Дјелпвале су углавнпм превентивнп пбзирпм да пп Закпну п 
защтити живптне средине субјекти имају рпк да екплпщку дпзвплу прибаве дп 31.12.2009. 
гпдине. Будући да је недпвпљан брпј екплпщких инспектпра на лпкалнпм нивпу, а да је 
пред пвпм инспекције велики ппсап у нареднпм перипду, тп ће један пд припритетних 
задатака у нареднпм перипду бити јашаое екплпщке инспекције на лпкалнпм нивпу.   
             

8.3.  Закључне напомене  
 

У пбласти прпстпрнпг уређеоа, урбанизма и грађеоа у кпнтрплама је у  2008. гпдини 
упшенп сљедеће: 

- недпстатак  пдгпварајуће  прпстпрнп-планске дпкументације на свим нивпима, 
пднпснп  пптреба  измјена, дппуна  и  ревизије  ппстпјеће  планске  дпкументације 
(дпкументација  кпја  се  кпристи  стара  је  и  пп  тридесет  гпдина), 

- недпстатак  пдгпварајуће  правне регулативе у  Републици  Српскпј,  а  нарпшитп  
ппдзакпнских  аката кпји регулищу пбласт грађеоа и прпстпрнпг уређеоа (јпщ  нису  
усвпјена  ппдзакпнска  акта  предвиђена  ппстпјећим Закпнпм п уређеоу прпстпра, кпји је 
усвпјен 2002. гпдине),  

- неријещен прпблем изврщеоа рјещеоа п рущеоу пбјеката (ппсебнп у услпвима 
прпвпђеоа ппщтинских пдлука п легализацији незакпнитп изграђених пбјеката) са правнпг, 
институципналнпг и са финансијскпг станпвищта, 

- недпвпљна кадрпвска и материјална псппспбљенпст великпг брпја ппщтинских 
пргана и ппщтинских инспекција, 

- недпвпљнп кприщћеое института ппкретаоа ппступка за укидаое рјещеоа п 
урбанистишкпј сагласнпсти, пдпбреоу  за  грађеое  и  упптреби пбјекта пп  праву надзпра пд 
стране градских/ппщтинских инспектпра, 

- недпвпљнп ажурнп рјещаваое  жалби  на  првпстепена  рјещеоа, првенственп 
ппщтинских инспектпра,  

- неизврщаваое  правпснажних  рјещеоа  кпјима  је  налпженп  рущеое, пднпснп  
уклаоаое  пбјекта (у  већини  ппщтина  и  градпва  не  ппстпје  предузећа  са  кпјима  је  
склппљен  угпвпр  п  рущеоу  бесправнп  изграђених  пбјеката, щтп шестп служи кап 
пправдаое за неизврщеое рјещеоа инспектпра), 

- ппједини инвеститпри пбјеката  шије  је  функципнисаое  пд  виталнпг  знашаја за  
Републику Српску  приступају градои и кприщћеоу пвих пбјеката без дпвпљне претхпдне 
припреме щтп ствара прпблеме какп у градои такп и у упптреби пвих пбјеката. 

 
У пбласти защтите живптне средине у кпнтрплама је упшенп сљедеће: 
- недпвпљан  брпј  екплпщких инспектпра  на градскпм/ппщтинскпм нивпу (свега 

21 инспектпр), 
- немпгућнпст  великпг брпја загађиваша да збпг застарјелих технплпгија и лпще 

финансијске ситуације испуне  прпписане услпве из пбласти защтите живптне средине, 
- неппстпјаое регистра загађиваша живптне средине,  
- недпстатак ппдзакпнске  регулативе из пбласти  живптне  средине. 
Пснпвни напредак у раду урбанистишкп-грађевинске и екплпщке инспекције у 

пднпсу на ранији перипд пгледа се у сљедећем: 
- брпј захтјева за ппкретаое прекрщајнпг ппступка, пднпснп издатих налпга је 

неуппредивп већи, щтп гпвпри п пзбиљнијем приступу и праћеоу рада инспектпра,  
- заједнишке кпнтрпле са другим инспекцијама прије су рађене самп изузетнп на 

захтјев пдређене институције, а сада се такве кпнтрпле планирају и кад гпд је извпдљивп и 
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прпвпде и тп дппринпси далекп маоем пметаоу рада субјеката, щтп је један пд 
припритетних циљева Инспектпрата, 

- сарадоа са ппщтинским инспекцијама је знатнп унапријеђена. 
             

Сарадоа са надлежним Министарствпм за прпстпрнп уређеое, грађевинарствп и 
екплпгију, МУП-пм, Републишкпм гепдетскпм управпм и другим министарствима и  
прганима Владе Републике Српске је била на задпвпљавајућем нивпу и тп је један пд битних 
предуслпва за дпбар рад пве инспекције. Треба истаћи и дпбру сарадоу и са лпкалним 
прганима управе и лпкалним инспекцијама, кпје су  такпђе биле на задпвпљавујућем нивпу . 
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9.  ИНСПЕКЦИЈА РАДА И ЗАШТИТЕ НА РАДУ 
(ЗАПОШЉАВАЊЕ, РАДНИ ОДНОСИ, ЗАШТИТА НА РАДУ) 

 
Инспекција рада и защтите на раду врщи инспекцијски надзпр заппщљаваоа, 

радних пднпса и радних услпва са станпвищта защтите минималних права заппслених, 
безбиједнпсти и защтите здравља заппслених, а ппсебнп псјетљивих категприја заппслених 
(малпљетници, жене, труднице, ппрпдиље, инвалиди, странаци и сл.). 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое легалнпсти у пбласти 
заппщљаваоа и радних пднпса уппщте (има ппсебан занашај за раст друщтвене дисциплине 
уппщте, а ппсбнп у пбласти финансијске бучетске и фпндпвске дисциплине), ппвећаое 
сигурнпсти и безбједнпсти радних мјеста (раст нивпа културе безбједнпсти на раду) и на тај 
нашин смаоеое несрећа и бплести на раду, а ппсебнп смаоеое фаталних несрећа и 
фаталних бплести у вези са радпм. 

У Републици Српскпј на пкп 60.000 субјеката кпнтрпле ангажпванп је 36 инспектпр 
рада и защтите на раду у Инспектпрату Републике Српске. У 2008. гпдини два инспектпра су 
пензипнисана.  

Инспектпри рада и защтите на раду и инспектпри из других инспекција, кпји ће 
дпбити пвлащћеое инспектпра рада и защтите на раду у пбластима у кпјима пбављају 
инспекцијски надзпр, имали су у 2008. гпдини пбуке из некпликп тематских пбласти 
инспекцијскпг надзпра у малим и средоим предузећима, хигијене и защтите здравља на 
раду и прпцјене ризика. 

У трпгпдищоем перипду ппстпјаоа Инспектпрата Републике Српске, у пквиру 
прпјекта USAID-ELMO (United States Agency for International Development - Enabling Labor 
Mobility), усвпјена је Нпва пплитика инспекције рада у Републици Српскпј (усвпјена на 
Екпнпмскп-спцијалнпм савјету Републике Српске), усвпјен је нпви Закпн п защтити на раду, 
Инспектпрат Републике Српске је ппстап шлан Међунарпдне аспцијације инспектпра рада и 
пптписник је Декларације п регипналнпј сарадои инспекција рада Југпистпшне Еврппе, 
Азербејчана и Украјине и Сппразума п сарадои са Инспектпратпм рада Ппртугала. 

 

9.1.  Унутрашњи инспекцијски надзор  
 
  У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 7,797 кпнтрпла 
изврщенп је 7,958 кпнтрплa (3,923 редпвне,  1,696 ванредне и 2,339  кпнтрпла изврщеоа 
рјещеоа). 
 

Квантитативни резултати рада у 2008. гпдини 
Табела 79 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 
20

 

Укупнп 
Неуре 

дне 

% 
неуре 
дних 

Укупнп 

Превен 
тивне/кп

ректи 
вне 

Репре
сивне 

% 
преве 
вентив

них 

Укупнп 

Пре 
крща 
јни на 

лпг 
21

 

Пре  
Крща 

јна 
пријава 

% пре 
крща 
јних 

налпга 

  1 Заппщљ. и радни пднпси 6,344 2,190 34.5 1,988 1,655 333 83.2 937 809 128 86.3 

2 Защтита на раду 1,614 712 44.1 664 603 61 90.8 206 169 37 82.0 

  Укупнп 7,958 2,902 36.5 2,652 2,258 394 85.1 1,143 978 165 85.6 

 
 
 
 
 

                                                 
20

 У 2008. гпдини ппднесене су двије  кривишне пријаве  
21

 Вриједнпст издатих прекрщајних налпга: 1.208.715 КМ 
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Квантитативни резултати рада у перипду 2006 – 2008. гпдина 
Табела 80 

Р.      
бр. 

Параметри 

Радни пднпси и 
заппщљаваое 

Защтита на раду Инспекција рада 

III -XII 
2006. 

I -XII 
2007. 

I -XII 
2008. 

III -XII 
2006. 

I -XII 
2007. 

I -XII 
2008. 

III -XII 
2006. 

I -XII 
2007. 

I -XII 
2008. 

 Кпнтрпле 7,772 7,026 6,344 551 1,195 1,614 8,323 8,221 7,958 

1.1. Уредне  5,610 4,222 4,154 305 465 902 5,915 4,687 5,056 

1.2. Неуредне 2,162 2,804 2,190 246 730 712 2,408 3,534 2,902 

2. Управне мјере 2,162 2,836 1,988 253 719 664 2,415 3,555 2,652 

2.1. Превентивне 2,162 2,588 1,655 246 694 603 2,408 3,282 2,258 

2.2. Репресивне   248 333 7 25 61 7 273 394 

3. Казнене мјере   1,047 937   129 208   1,176 1,145 

3.1. Прекрщајне   1,045 937   127 206   1,172 1,143 

3.1.1. Налпг   702 809   69 169   771 978 

3.1.2. Пријава 732 343 128 69 58 37 801 401 165 

3.2. Кривишне   2     2 2   4 2 

 
9.1.1.  Област запошљавања и радних односа 

 
Инспекцијски надзпр у пбласти заппщљаваоа и радних пднпса у 2008. гпдини 

Табела 81 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 6,344 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 3,115 49.1 

1.2. Ванредне кпнтрпле 3,229 50.9 
1.2.1. Пријаве/притужбе 1,546 24.4 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 1,683 26.5 

2. Изврщене кпнтрпле 6,344 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 4,154 65.5 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 1,804 28.4 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 2,350 37.0 

2.2. Неуредне кпнтрпле 2,190 34.5 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 1,311 20.7 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 879 13.9 

3. Управне мјере 1,988 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
22

 1,655 83.2 

3.2. Репресивне управне мјере 333 16.8 

3.2. Затвараое пбјеката  8 0.4 

3.3. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  325 16.3 

4. Прекщајне мјере 937 100.0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 809 86.3 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 128 13.7 

 
Ппдаци п кпнтрплама ''рада на црнп'' у перипду 2006 – 2008. гпдина 

Табела 82 

Р.      
бр. 

Параметри 

Радни пднпси и заппщљаваое 

III – XII/2006. I – XII/2007. I – XII/2008. 

         

1. Затешени радници 66,766 100.0   60,062 100.0   37,046 100.0   

11. Непријављени радници 5,378 8.1 100.0 2,736 4.6 100.0 962 2.6 100.0 

1.2. Накнаднп пријављених радника 3,305   61.5 2,437   89.1 691   71.8 

 
 
 

                                                 
22

 Превентивне/кпрективне мјере 
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У свим инспекцијским  прегледима кпнтрплисанп је укупнп 37.046 радника пд кпјих 
962 радника није ималп закљушене угпвпре п раду и пријаве на пбавезне видпве псигураоа 
и нису били псигурани пд несреће на ппслу. Нелегалнпг заппщљаваоа највище има у 
пбласти грађевинарства, угпститељства, тргпвине, щумарства и дрвне индустрије и услужних 
дјелатнпсти. 

  Путем Центра за пријаве и притужбе пбратилп се 1.155 грађана, а велики брпј 
радника се пбратип писменим захтјевпм  тражећи защтиту из пбласти радних пднпса. 
Представкама ппред радника и грађана пбраћали су се и Савез синдиката Републике Српске, 
Центар за једнакпст и равнпправнпст пплпва Републике Српске, Пмбусдсман Републике 
Српске, Защтитник људских права,  Фпнд здраственпг псигураоа и друге институције. Савез 
синдиката Републике Српске у пквиру акције „Стпп раду на црнп“ дпставип је списак 
предузећа и предузетника, пп кпјима је инспекција рада изврщила кпнтрплу у 20 субјеката и 
дпставила извјещтај Савезу синдиката Републике Српске. Кпд ппслпдаваца кпд кпјих су 
утврђене неправилнпсти инспектпри су дпнијели 8 рјещеоа п птлаоаоу неправилнпсти  и 
издали 10 прекрщајних налпга. Ппслпдавци су птклпнили утврђене неправилнпсти. 

Тежищте рада инспекције рада и защтите на раду  билп је усмјеренп на 
инспекцијскпм надзпру примјене прпписа п раду кпји се пднпси на закљушиваое угпвпра п 
раду, пријаве на пбавезне видпве псигураоа,   кап и защтите права радника из раднпг 
пднпса (накнада плата, утврђиваое права на кприщтеое гпдищоег пдмпра, прекпвремени 
рад, ппсебнп защтита трудница , ппрпдиља, инвалида). Инспекцијске кпнтрпле пдвијале су 
се у свим дјелатнпстима, а нарпшитп у  пбласти грађевинарства, прераде дрвета, 
угпститељства, тргпвине, пбразпваоа, здравства. 

 Инспекцијски надзпр врщен је  у свим смјенама  у кпјима раде радници, јер је 
примјећенп да ппслпдавци у пријеппдневним сатима ангажују раднике са кпјима најшещће 
имају закљушене угпвпре п раду и пријаве на пбавезне видпве псигураоа.  Пвакав нашин 
рада  дппринип је смаоеоу брпја радника ангажпваних без закљушенпг угпвпра и пријаве 
на пбавезне видпве псигураоа, а щтп се види из прпцентуалних ппказатеља. Брпј 
непријављених радника има тенденцију ппадаоа. У 2006. гпдини пд 66.766 кпнтрплисаних 
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радника непријављених је билп 5.378 или 8%, а у 2007. гпдини пд 60.062 кпнтрплисаних 
радника  непријављених је билп 2.347 или 4,5%, а у 2008. гпдини кпнтрплисанп је 37.046 
радника пд кпјих је билп непријављених 962 или  2,6%. 
 У тпку 2008. гпдине инспектпри рада и защтите на раду изврщили су кпнтрпле у 
виспкпщкплским устанпвама, медијским кућама, псигуравајућим друщтвима, здравственим 
устанпвама. 
 Знашајнп крщеое прпписа кпнстатпванп је кпд виспкпщкплских устанпва, а кпје се 
пднпсе на регулисаое раднпправнпг статуса наставнпг кадра. Гптпвп пплпвина наставнпг 
кадра на виспкпщкплским устанпвама ангажпвана је пп угпвпру п ппвременим и 
привременим ппслпвима щтп није у складу са закпнским прпписима. У пвпј пбласти 
инспектпри су издали 40 рјещеоа, а кпнтрпле су пбављене у сарадои са прпсвјетнпм 
инспекцијпм. 
  

9.1.2.  Област заштите на раду 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти защтите на раду у 2008. гпдини 
Табела 83 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 1.614 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 808 50.1 

1.2. Ванредне кпнтрпле 806 49.9 
1.2.1. Пријаве/притужбе 150 9.3 

1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 656 40.6 

2. Изврщене кпнтрпле 1.614 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 902 55.9 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 236 14.6 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 666 41.3 

2.2. Неуредне кпнтрпле 712 44.1 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 572 35.4 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 140 8.7 

3. Управне мјере 664 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  603 90.8 

3.2. Репресивне управне мјере 61 9.2 

3.2. Затвараое пбјеката      

3.3. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  61 9.2 

4. Прекщајне мјере 206 100.0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 169 82.0 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 37 18.0 

5. Кривишне пријаве 2   
 

Ппдаци п ппвредама и смртним слушајевима у перипду 2006 – 2008. гпдина 
Табела 84 

Р.      
бр. 

Параметри 
III - XII  
2006. 

I - XII  
2007. 

I - XII  
2008. 

Индекс 
(2008/2007) 

5 Теже ппвреде 24 20 52 260 
5.1. Шумарствп и дрвна инд.  7 17 243 

5.2. Грађевинарствп  2 10 500 

5.3. Електппривреда   4 1 25 

5.4. Пстале дјелатнпсти 24 7 24 343 

6. Смртне ппвреде 9 8 5 63 

6.1. Шумарствп и дрвна индустрија 2 2   0 

6.2. Грађевинарствп 2 4 1 25 

6.3. Електппривреда         

6.4. Пстале дјелатнпсти 5 2 4 200 
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У пбласти защтите на раду инспектпри су изврщили  1.614 кпнтрпла. Пд тпг брпја 
неуредних кпнтрпла билп је 712 (44,1%). Дпнесене су укупнп 664 управне мјере субјектима 
кпд кпјих су утврђене неправилнпсти и у 90,8%  слушајева ппслпдавци су ппступили пп 
истима. Ппднесенп је 37 захтјева за ппкретаое прекрщајнпг ппступка и издатп 169 
прекрщајних налпга. Ппднесене су и двије кривишне пријаве. Инспектпри рада и защтите на 
раду изврщили су инспекцијски надзпр  на радним мјестима и у раднпј средини  гдје су се 
десиле ппвреде на раду и у вези са радпм  и тп 5 ппвреда са смртнм исхпдпм и 52 теже 
ппвреде (17 у щумарству и дрвнпј индустрији, једна у електрппривреди, 10 у грађевинарству 
и  24 у псталим дјелатнпстима). 
  У тпку 2008. гпдине инспектпри рада и защтите на раду, сапбаћајни инспектпри и 
инспектпри щумарства и лпвства врщили су инспекцијски надзпр у пиланама. Закпн п 
защтити на раду ступип је на снагу у јануару 2008. гпдине, а на пснпву Закпна дпнесени су и 
ппдзакпнски акти, међу кпјима је и Правилник п прпцјени ризика на раднпм мјесту и у 
раднпј средини пп кпме је ппслпдавац пбавезан дпнијети акт п прпцјени ризика за свакп 
раднп мјестп дп јула 2009. гпдине.  
 

9.2.  Закључне напомене 
 

У пбласти заппщљаваоа и радних пднпса мпже се кпнстатпвати сљедеће: 
- ппстпји велика заинтереспванпст за кпнтрплу нелегалнпг заппщљаваоа 

(Синдикат Републике Српске, Завпд за заппщљаваое, Фпнд здравства и Фпнд ПИП и велики 
брпј ппјединашних и групних представки прганизација и грађана), али и недпвпљна сарадоа 
нелегалнп заппслених радника збпг страха да не изгубе нелегалан ппсап и да не буду 
кажоени (скидаое са евиденције незаппслених и правп на ппнпвнп пријављиваое на 
евиденцију незаппслених тек накпн щест мјесеци пд дана скидаоа са евиденције схпднп 
шлану 30. алинеја 13. Закпна п заппщљаваоу), 

- ппсебан прпблем је заппщљаваое инвалидних лица (пбвезници нерадп 
испуоавају закпнску пбавезу или радије пву пбавезу кпмпензирају уплатпм нпвшаних 
средства), 

- велики  брпј дпјава на  Центар за пријаве и притужбе пставља маое времена за 
планске кпнтрпле . 

- неусклађенпст и/или недпрешенпст регулативе у ппјединим слушајевима 
(заппщљаваое пензипнера, рад прекп пмладинских задруга и  сл.), 

- радници у пдређеним дјелатнпстима (грађевинарству, щумарству) не нпсе лишна 
дпкумента из кпјих инспектпр мпже утврдити да ли је радник дап п себи ташне ппдатке, па 
би билп  дпбрп да  се уведу  идентификаципне картице  кпје би  радници мпрали да нпсе на 
раднпм мјесту, 

- инспектпри  рада и защтите на раду су ппстигли запажене резултате у сузбијаоу 
нелегалнпг рада, али је тп јпщ вепма велики прпблем (метпде инспекцијскпг надзпра, 
регулатива, кампаое, и сл.), 

- велике злпупптребе пд стране ппслпдаваца пднпсе се и на раднп вријеме 
радника кпји раде дуже пд 40 шаспва седмишнп, а кпји се не  пднпсе на прекпвремени рад и 
прерасппдјелу раднпг времена кпје дппущта Закпн п раду, 

- заппщљаваое пензипнера пп угпвпру п дјелу је пракса  кпја се сусреће све шещће 
у кпнтрпли заппщљаваоа, а такав угпвпрни институт није регулисан Закпнпм п раду. 

 
Защтита на раду је прптеклих гпдина била дпста заппстављана, а инспектпри су вище 

били ангажпвани у пбласти заппщљаваоа и радних пднпса. У 2008. гпдини ппвећан је брпј 
инспекцијских кпнтрпла из пве пбласти. 
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10.  ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА 
(ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА, ЗДРАВСТВЕНА ИСПРАВНОСТ ХРАНЕ, 

РАДИЈАЦИОНА ЗАШТИТА, ЛИЈЕКОВИ, ХЕМИКАЛИЈЕ, СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА) 
 

Здравственп-санитарна инспекција врщи инспекцијски надзпр у пбласти здравствене 
защтите станпвнищтва, прпизвпдое и прпмета лијекпва, медицинских средстава и птрпва, 
впде за пиће, намирница и предмета ппщте упптребе, нејпнизујућег зрашеоа (Дп јуна 2008. 
гпдине врщена је и кпнтрпла у пбласти защтите пд јпнизујућег зрашеоа кпја је престала збпг 
ступаоа на снагу Закпна п радијаципнпј и нуклеарнпј безбједнпсти у БиХ,  кпји је све 
ентитетске прпписе ставип ван снаге), санитарнп-хигијенскпг стаоа пбјеката ппд санитарним 
надзпрпм: 

- У пбласти здравствене защтите станпвнищтва 5 инспектпра за здравствену 
защтиту станпвнищтва врще инспекцијски надзпр пдвијаоа здравствене дјелатнпсти са 
станпвищта усаглащенпсти прганизације и рада здравствених устанпва и других пблика 
пбављаоа здравствене дјелатнпсти са прпписима и пдпбреоем за рад и спрешаваое и 
сузбијаое заразних бплести и сузбијаое епидемија (прптивепидемијска защтита).  

- У пбласти здравствене исправнпсти хране 7 инспектпра за здравствену 
исправнпст хране врще инспекцијски надзпр хране и предмета ппщте упптребе у 
унутращоем и сппљнптргпвинскпм прпмету, санитарнп-технишке и хигијенске услпве у 
пбјектима за прпизвпдоу, складищтеое и прпмет хране, системима за впдпснабдијеваое 
впдпм за пиће, система за снабдјеваое впдпм за санитарнп-рекреативне пптребе, система 
за захватаое и пакпваое минералних и других флащираних впда за пиће. 

- У пбласти радијаципне защтите један инспектпра за  радијаципну защтиту врщи 
инспекцијски надзпр у пбласти нејпнизирајућег зрашеоа са станпвищта защтите заппслених 
и станпвнищтва.  

- У фармацеутскпј пбласти 3 фармацеутска инспектпра врще инспекцијски надзпр 
у пбласти прпизвпдое и прпмета лијекпва, медицинских средстава, хербалних љекпвитих 
прпизвпда и хпмеппатских средстава. 

- У пбласти защтите пд хемикалија инспектпри за хемикалије врще инспекцијски 
надзпр над пбјектима, уређајима и ппремпм правних лица  кпја се баве прпизвпдопм и 
прпметпм птрпва на великп и пдлагаоем и унищтаваоем птрпва (није пппуоенп раднп 
мјестп). 

- У пбласти спцијалне защтите инспектпри за спцијалну защтиту врще 
инспекцијски надзпр у пбласти спцијалне, ппрпдишне и дјешије защтите са станпвищта 
пбезбјеђеоа права у пвим пбластима (нису пппуоена радна мјеста). 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое нивпа здравствене 
защтите станпвнищтва (прганизација и функципнисаое здравтвене дјелатнпсти и 
прптивепидемијска защтита), држаое ппд кпнтрплпм нејпнизујућег зрашеоа (радијаципна 
защтита), раст легалнпсти, ефикаснпсти и квалитета здравствених услуга, ппвећаое 
легалнпсти и безбједнпсти прпизвпдое и прпмета лијекпва, птрпва и намирница и 
предмета ппщте упптребе, пбезбјеђиваое виспких стандарда впдпснабдјеваоа 
станпвнищтва и прехрамбене индустрије, раст нивпа примјене прпписа у пбласти спцијалне, 
дјешије и ппрпдишне защтите. 
 

10.1.  Спољнотрговински инспекцијски надзор 
 

У тпку 2008. гпдине у сппљнптргпвинскпм надзпру је изврщенп укупнп 49.128 
кпнтрпла, пд шега 48.929 кпнтрпла намирница и предмета ппщте упптребе и 199 кпнтрпла 
птрпва. 
 При тпме је узетп 2.080 узпрака намирница и предмета ппщте упптребе (4,2% 
ппщиљки) за лабпратпријску прпвјеру здравствене исправнпсти, пд шега је анализпм 
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утврђена неисправнпст 17 узпрака. Пд 9 рађених суперанализа, 5 су пптврдиле анализу, а 4 
су демантпвале резултат анализе. 

Инспекцијским прегледпм, без врщеоа анализе, дпказана је неисправнпст 10 
ппщиљки щтп са 5 неуредних суперанализа и 8 прихваћених неуредних анализа шини укупнп 
23 неисправне ппщиљке, кпје су враћене исппрушипцу пднпснп унищтене. 

Пд 14 ппщиљки хране кпје су су враћене или унищтене (млијекп, сир, щунка, 
кпнзервисанп ппврће, бращнп, пивп, свјеже впће и ппврће итд.), најшещћи разлпзи 
неисправнпсти су били микрпбиплпщка кпнтаминација (4) и прптекап рпк трајаоа (4),  затим  
хемијска  неисправнпст (3), прганплептишке прпмјене (3) и неправилна декларација (2). 
Према ппријеклу брпј ппщиљке је сљедећи: из Србије 10, из Македпније 2, из Аргентине 2. 

Дјешје играшке, 7 ппщиљки са укупнп 1.830 кпмада, биле су неисправне збпг  лакпг 
извлашеоа длашица, птпущтаоа бпје, недпзвпљенпг садржаја плпва и пщтрих дијелпва кпји 
мпгу изазвати ппвреде кпд дјеце а све су биле ппријеклпм из Кине.  

Једна ппщиљка прибпра за јелп, 132 сета нпжева такпђе ппријеклпм из Кине је 
враћена исппрушипцу збпг птпущтаоа тпксишних метала, хрпма, никла и мангана. 

Једна ппщиљка птрпва је враћена јер није имала пдпбреое Министарства здравља и 
спцијалне защтите за увпз.  

Уз захтјеве за преглед рпба из увпза на жирп рашун бучета Републике уплаћена је  
накнада у изнпсу пд 2.456.300 КМ. 

Из уппредне анализе  са 2007. гпдинпм мпже се видјети да је у сппљнптргпвинскпм 
прпмету у 2008. гпдини изврщенп пкп 10.000 прегледа вище и да је враћена пднпснп 
унищтена већа кплишина неисправне  рпбе, пкп 105 тпна у 2007. гпдини, а пкп 117 тпна у 
2008. гпдини. Прпценат неисправних ппщиљки је скпрп исти кап у 2007. гпдини (0,05 %) .  

Прпцентуалнп гледанп, брпј неисправних ппщиљки дјелује скпрп занемарљив у 
пднпсу на укупан брпј изврщених кпнтрпла. Међутим, акп ппсматрамп кплишину неисправне 
рпбе, јаснп је  да инспекцијска кпнтрпла увпза има пунп пправдаое. У слушају да је та рпба  
заврщила на тржищту ппсљедице пп здравље грађана би мпгле бити несагледиве. 

На пснпву анализе ппријекла рпбе, закљушује се да пдређене рпбе ппријеклпм из 
Кине представљају већи ризик пп здравље људи  щтп знаши да се у нареднпм перипду  
мпрају шещће узпркпвати и лабпратпријски испитивати. Такпђе се закљушује да се и из 
других земаља мпгу ппјавити неисправне рпбе збпг шега је неппхпднп узимаое већег брпја 
узпрака за лабпратпријску прпвјеру исправнпсти. У вези с тим пптребнп је и ппвећати брпј 
инспектпра на царинским исппставама на кпјима је велика фреквенција увпза кап щтп је 
царинска исппстава Шамац. 
 

10.2.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 

Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 85 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укупнп 
Неуре 

дне 

% 
неуре 
дних 

Укуп
нп 

Пре 
вен 

тивне/
кпре 

ктивне 

Репр
есив
не 

% 
преве 
венти
вних 

Укуп
нп 

Прекр 
щајни 
налпг 

Пре 
крща 

јна 
пријава 

% 
прекр 
щајних 
налпга 

1 Прпизвпдоа и прпмет лијекпва 480 192 40,0 204 126 78 61,8 85 85  100,0 

2 Здравствена защтита станпвнищтва 585 215 36,8 208 195 13 93,8 17 9 8 52,9 

3 Радијаципна защтита 178 65 36,5 63 63  100,0 2 2  100,0 

4 Прпизвпдоа и прпмет птрпва 72 27 34,2 26 26  100,0     

5 Санитарна защтита 37 7 18,9 5 5  100,0 4 4  100,0 

6 Пстале дјелатнпсти 12 5 41,7 7 3 4 42,9 5 2 3 40,0 

7 Укупнп 1.371 511 37,3 513 418 95 81,5 113 102 11 90,3 
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Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 
Табела 86 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 513 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 418 81,5 

1.2. Репресивне управне мјере 95 18,5 

1.2.1. Затвараое пбјеката  15 2,9 

1.2.2. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 66 12,9 

1.2.3. Забрана прпмета рпбе  11 2,1 

1.2.4. Унищтаваое прпизвпда/рпбе 3 0,6 

3. Прекрщајне мјере 113 100,0 

3.1. Прекрщајни налпзи 102 90,3 

3.2. Прекрщајне пријаве 11 9,7 

 
У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 1.409 кпнтрпла 

изврщенп је 1.371 кпнтрплa (756 редпвне,  131 ванредне пп пријавама и 484  кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа).  

У 2008. гпдини у складу са планпм на пснпву анализе ризика и брпјем инспектпра за 
ппједине пбласти, инспектпри су били ангажпвани у сљедећим пбластима: пбласт 
прпизвпдое и прпмета лијекпва 35%, пбласт здравствене и прптивепидемијске защтите 
43%, пбласт защтите пд зрашеоа 13 %, пбласт прпизвпдое и прпмета птрпва  5,8%, пбласт 
впдпснабдијеваоа 2,7 %, псталп (надзпр над прпметпм хране у ппщтинама без инспектпра, 
кпнтрпла рада ппщтинских инспектпра итд.) 0,9%. Пд 1.371  изврщене кпнтрпле, 511 или 37 
% је билп неуредних. Изрешенп је укупнп 513 управних  мјера, пд шега се 15 мјера пднпси на 
затвараоа субјекта, 80 на забране, а 418 пднпснп 81,4% на птклаоаое недпстатака. Индекс 
брпја уредних кпнтрпла у 2008. у пднпсу на 2007. гпдину изнпси 1.08  щтп знаши да је кпд 
субјеката кпнтрпле дпнекле ппбпљщана дисциплина  ппщтиваое прпписа, билп збпг 
ппдизаоа свијести или збпг страха пд санкција. Индекс превентивних/кпрективних мјера 
ппказује благи пад, а индекс прекрщајних налпга знашајнији ппраст щтп гпвпри п 
пзбиљнијем приступу инспектпра и врщеоу сущтинских кпнтрпла. Предузетп је укупнп 113 
казнених мјера, пд шега су издата 102 прекрщајна налпга укупне вриједнпсти 93.980  КМ и 
ппднесенп 11 захтјева за ппкретаое прекрщајнпг ппступка. Пд укупнпг брпја изрешених 
казнених мјера 75% се пднпси на пбласт прпизвпдое и прпмета лијекпва, 15% на пбласт 
здравствене и прптивепидемијске защтите а 10% на пбласт снабдијеваоа впдпм за пиће, 
радијаципну защтиту и пстале дјелатнпсти. 

У тпку гпдине врщенп је прганизпванп узимаоа узпрака за лабпратпријску прпвјеру 
исправнпсти прпизвпда са већим ризикпм пп здравље станпвнищтва. Изврщенп је 
узпркпваое 12 врста лијекпва,  двије врсте гптпвих и десет врста галенских ради прпвјере 
квалитета. Сви пристигли налази били су уредни. Испитанп је 25 узпрака сладпледа дпмаће 
прпизвпдое пд шега је у једнпм узпрку дпказана бактерија стафилпкпк .Пд 7 испитиваних 
узпрака зашинске паприке на бпје, у једнпм узпрку је дпказана прирпдна бпја кпја према 
прпписима из СФРЈ није на листи дпзвпљених. Испитанп је и 6 врста кухиоске спли кпја се 
налази на тржищту. Пд 5 врста затешене спли узетп је 18 узпрака а  пдступаое садржаја јпда 
је дпказанп у два узпрка спли кпју јпдира дпмаћи прпизвпђаш. Лабптатпријски је испитивана 
исправнпст  флащираних впда из увпза при шему је анализпм дпказана неисправнпст 7 
врста. На суперанализи неисправнпст је пптврђена самп кпд једне серије впде „Aqua Una“ 
пакпване у амбалажу за апарате, 18,9 литара, прпизвпђаша „Коаз Милпщ“ из Аранђелпвца, 
збпг садржаја бактерија Pseudomonas aeruginosa. Накпн пве акције испитане су гптпвп све 
врсте флащираних впда кпје се прпизвпде у БиХ. Пд 13 прпнађених врста впде узет је пп 
један узпрак и сви су били микрпбиплпщки исправни. На пијацама у Бијељини, Баоалуци, 
Звпрнику, Истпшнпм Сарајеву, Требиоу и Фпши узетп је 30 узпрака пд 12 врста впћа и ппврћа 
ради испитиваоа на пстатке на пестицида. Испитиваое је изврщенп у Градскпм завпду за 
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јавнп здравље, Бепград и сви резултати су били уредни. Претхпдним испитиваоем узпрака 
зелене салате узетих на ппдрушју Бијељине дпказане су знашајнп веће кплишине пестицида 
щтп гпвпри да лица кпја се баве прпизвпдопм ппврћа нису дпвпљнп едукпвана п нашину 
примјене средстава за защтиту биља нити п каренци за ппједина средства. Ппшеткпм 
щкплске 2008/2009 гпдине здравственп – санитарна инспекција је изврщила узпркпваое 
впде у щкплама сепскпг ппдрушја, ради утврђиваоа хигијенске  исправнпсти впде кпју 
кпристе ушеници пснпвних щкпла. Узпркпваое је врщенп на ппдрушју 18 ппщтина, у 148 
щкпла, при шему је  пкп 70% узпрака ппказалп микрпбиплпщку неисправнпст. Неисправнпст 
се углавнпм пднпсила на присуствп бактерија кпје су тзв. индикатпри фекалнпг загађеоа 
(Ещерихија кпли, Фекални стрептпкпк, Ентерпкпк итд.). Гптпвп исти резултати дпбијени су у 
истпм перипду претхпдне гпдине.Накпн саппщтаваоа пвих резултата у рјещаваое питаоа 
сепских и щкплских впдпвпда укљушилп се Министарствп прпсвјете и културе, Министарствп 
здравља и спцијалне защтите, Институт за защтиту здравља, дпмпви здравља, лпкални 
пргани управе и здравствственп-санитарна инспекција. Резултат пвих активнпсти је 
прикљушиваое пдређенпг брпја щкпла на градске впдпвпде, рекпнструкција неких сепских 
впдпвпда, санација и усппстављаое кпнтинуиране дезинфекције на пдређенпм брпју 
лпкалних впдпвпда, пбезбјеђеое флащиране впде у неким щкплама, планираое средстава 
и активнпсти на санацији впдпвпда у већем брпју ппщтина итд.  
 
10.2.1.  Здравствена заштита становништва 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти здравствена и прптивепидемијска защтита 
Табела 88 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 585 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 330 56,4 

1.2. Ванредне кпнтрпле 255 43,6 
1.2.1. Пријаве/притужбе 65 11,1 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 190 32,5 

2. Изврщене кпнтрпле 585 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 370 63,2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 139 23,8 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 231 39,5 

2.2. Неуредне кпнтрпле 215 36,8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 191 32,6 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 24 4,1 

3. Управне мјере 208 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
23

 195 93,8 

3.2. Репресивне управне мјере 13 6,3 

3.2.1. Затвараое пбјеката  4 1,9 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  9 4,3 

4. Прекщајне мјере 17 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 9 52,9 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 8 47,1 

 
У пбласти здравствене и прптивепидемијске защтите станпвнбищтва упшава се пад 

индекса уредних кпнтрпла, стагнираоеа индекса превентивних мјера и знашајан ппраст 
индекса прекрщајних налпга щтп се мпже пбјаснити већим ангажпваоем инспектпра на 
пткриваоу неправилнпсти кпје ппдлијежу санкципнисаоу.  
 
 
 

                                                 
23

 Превентивне/кпрективне мјере 
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10.2.2.  Производње и промета лијекова 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти прпизвпдое и прпмета лијекпва 
Табела 87 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 480 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 260 54,2 

1.2. Ванредне кпнтрпле 220 45,8 
1.2.1. Пријаве/притужбе 34 7,1 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 186 38,8 

2. Изврщене кпнтрпле 480 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 288 60,0 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 97 20,2 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 191 39,8 

2.2. Неуредне кпнтрпле 192 40,0 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 163 34,0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 29 6,0 

3. Управне мјере 204 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  126 61,8 

3.2. Репресивне управне мјере 78 38,2 

3.2.1. Затвараое пбјеката  11 5,4 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  56 27,5 

3.2.3. Забрана прпмета рпбе  8 3,9 

3.2.4. Унищтаваое прпизвпда/рпбе 3 1,5 

4. Прекщајне мјере 85 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 85 100,0 

 
Знашајан је раст индекса уредних кпнтрпла у пбласти прпизвпдое и прпмета 

лијекпва у пднпсу на претхпдну гпдину, али је јпщ увијек виспк прпценат неуредних 
кпнтрпла у пвпј пбласти (40%) са утврђеним знашајним неправилнпстима. 
 
10.2.3.  Радијациона заштита 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти радијаципне защтите 
Табела 89 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 178 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 103 57.9 

1.2. Ванредне кпнтрпле 75 42.1 
1.2.1. Пријаве/притужбе 22 12.4 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 53 29.8 

2. Изврщене кпнтрпле 178 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 113 63.5 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 52 29.2 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 61 34.3 

2.2. Неуредне кпнтрпле 65 36.5 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 51 28.7 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 14 7.9 

3. Управне мјере 63 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  63 100.0 

4. Прекщајне мјере 2 100.0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 2 100.0 

 
У пбласти радијаципне защтите упшава се пад индекса уредних кпнтрпла, 

стагнираое индекса превентивних мјера и пад индекса прекрщајних налпга щтп знаши да су 
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инспектпри вище утврђивали неправилнпсти маоег знашаја кпји не ппдлијежу 
санкципнисаоу збпг шега су изрицали мјере птклаоаоа недпстатака. 
 Накпн стављаоа ван снаге ентитетских прпписа п јпнизујућем зрашеоу пбустављене 
су кпнтрпле у тпј пбласти. Какп није реализпван прелазак инспектпра у Агенцију за 
радијаципну сигурнпст, какп се пшекивалп, инспектпр је накпн извјеснпг времена задужен за 
кпнтрпле у пбласти здравствене защтите.  
 
10.2.4.  Производња и промет отрова 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти прпизвпдоа и прпмет птрпва 
Табела 90 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 79 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 52 65,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 27 34,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 2 2,5 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 25 31,6 

2. Изврщене кпнтрпле 79 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 52 65,8 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 25 31,6 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 27 34,2 

2.2. Неуредне кпнтрпле 27 34,2 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 27 34,2 

3. Управне мјере 26 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  26 100,0 

 
У пбласти прпизвпдое и прпмета птрпва и ппред ппраста индекса уредних кпнтрпла 

јпщ је примјетан виспк прпценат неуредних кпнтрпла, са неправилнпстима маоег знашаја 
кпје не захтијевају изрицаое репресивних и казнених мјера.  

 
10.2.5.  Здравствена исправност хране и санитарна заштита 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти санитарне защтите 
Табела 91 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 37 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 11 29.7 

1.2. Ванредне кпнтрпле 26 70.3 
1.2.1. Пријаве/притужбе 2 5.4 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 24 64.9 

2. Изврщене кпнтрпле 37 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 30 81.1 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 7 18.9 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 23 62.2 

2.2. Неуредне кпнтрпле 7 18.9 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 4 10.8 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 3 8.1 

3. Управне мјере 5 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  5 100.0 

4. Прекщајне мјере 4 100.0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 4 100.0 
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Кпнтрплу здравствена исправнпст хране врще републишки здравствени инспектпри  у 
сппљнптргпвинскпм прпмету, а крпз прганизацију кпнтрпла ппщтинских здравственп-
санитарних инспектпра и у унутращоем прпмету. 

Кпнтрплу санитарнп-хигијенскпг стаоа пбјеката врще ппщтински здравственп-
санитарни инспектпри сампиницијативнп и у прганизацији здравственп-санитарние 
инспекције Инспектпрата Републике Српске. 

У пбласти снабдијеваоа впдпм за пиће упшава се знашајан ппраст индекса уредних 
кпнтрпла и превентивних мјера, али и велики раст индекса прекрщајних налпга щтп знаши 
да су у 2008. гпдини утврђиване неправилнпсти пд већег знашаја.  
 

10.3.  Рад здравствено-санитарне инспекције јединица локалне 
самоуправе 
 

Градска/ппщтинска здравственп-санитарна инспекција углавнпм има надлежнпст да 
кпнтрплище прпизвпдоу и прпмет намирница и предмета ппщте упптребе и санитарнп- 
хигијенскп стаое пбјекта. 

У 2008. гпдини надзпр је пбављалп 58 ппщтинских здравственп-санитарних 
инспектпра у 42 ппщтине и у 7 ппщтина пп пснпву сппразума п врщеоу инспекцијскпг 
надзпра инспектпра из сусједне ппщтине. У 11 маоих ппщтина нема ппщтинских 
инспектпра, па је ппвремени надзпр врщила  републишка инспекција. 

У тпку гпдине изврщенп је 16.371 кпнтрпла пд шега је 4.710 (29%)  кпнтрпла билп 
неуреднп, те је предузетп истп тпликп управних мјера. Највећи брпј кпнтрпла је пстварен у 
тргпвинским пбјектима (5.184) затим у угпститељским пбјектима за исхрану и пиће (5.059). У 
васпитнп-пбразпвним устанпвама, устанпвама за смјещтај, салпнима за уљепщаваое, те у 
пбјектима културе и сппрта, гдје се кпнтрплище санитарнп-хигијенскп стаое, изврщене су 
1.422 кпнтрпле. 

 Пд укупнпг брпја мјера (4.710) на птклаоаое недпстатака се пднпси 2.951 
мјера(62,6%), а 1.759 (37,4%) на репресивне мјере. Издатп је укупнп 403 прекрщајна налпга и 
ппднесенп 237 прекрщајних пријава, при шему је наплаћенп 81.050 КМ у ппщтинске бучете. 

 

10.4.  Закључне напомене 
 

И ппред виднпг ппмака у раду здравственп-санитарне инспекције, у ппјединим 
пбластима ппстпје пдређени  прпблеми кпје сама инспекција не мпже ријещити, а кпји 
знашајнп утишу на ефекте рада: 

1. Илегалан рад љекара, стпматплпга и зубних технишара је дпста ращирена ппјава 
кпју инспекција сама није успјела ријещити с пбзирпм да се услуге пружају иза затвпрених 
врата у приватним кућама и станпвима, у кпје са аспекта људских права и защтите приватне 
импвине инспектпри не мпгу улазити. Пва ппјава се вјерпватнп неће пптпунп искпријенити 
ни инспекцијским ни мјерама пргана МУП, све дпк не прпмјени здравствена и казнена 
пплитика. Збпг ппјаве пружаоа бплнишких услуга у ппјединим хирурщким и гинекплпщким 
амбулантама пптребнп је прганизпвати струшни надзпр над радпм тих амбуланти. 
Директпри здравствених устанпва би требали предузимати мјере прптив свпјих радника 
кпји без сагласнпсти пбављају дјелатнпст и у приватнпј пракси. Ппсебнп би билп знашајнп 
ангажпваое здравствених кпмпра. 

2. Збриоаваое инфективнпг медицинскпг птпада представља прпблем, јер јединп 
бплница Дпбпј има ппстрпјеое за пбраду, такп да у већини мјеста пвај птпад заврщава на 
деппнији заједнп са кпмуналним птпадпм, а деппније немају дпзвплу да прихватају 
инфективни птпад, такп да сама селекција и пбиљежаваое ппаснпг птпада не би имала 
смисла. 
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3. Фиктивнп пријављиваое фармацеута у апптекама, прелазак фармацеута из једне 
апптеке у другу и ангажпваое фармацеута старијих пд 65 гпдина су ппјаве у шије рјещаваое 
се мпра укљушити прган кпји издаје пдпбреоа за рад. Фармацеути из других земаља би 
мпрали дпказати да нису у раднпм пднпсу у свпјпј држави, а апптеци кпју фармацеут 
напусти треба укинути пдпбреое за рад, акп накпн пстављенпг рпка не пбезбиједи другпг 
фармацеута или привременп не пдјави рад апптеке. 

4. Недпвпљни лабпратпријски капацитети имају за ппсљедицу да се храна 
прпглащава исправнпм на пснпву елемената кпји се мпгу испитати, а уствари пстаје 
неппзнатп да ли су елементи кпји нису испитани у пквиру дпзвпљенпг. Већина дијететских 
суплемената се не мпже испитати на најбитније параметре кап щтп су нпр. витамини у 
дјешијпј храни, хпрмпни у препаратима за сппртисте и сл. Узпрке ппјединих прпизвпда 
Институт за защтиту здравља не анализира, јер их сматра медицинским средствпм, а 
Агенција за лијекпве их не сматра медицинским средствпм, такп да пдгпвпрнпст п 
исправнпсти преузима самп инспекција. Пптпуни недпстатак лабпратприја за испитиваое 
ппјединих група прпизвпда, кап щтп су лијекпви и птрпви, такпђе имају велики утицај на 
ефикаснпст рада инспекције. Недпстатак пвлащћене лабпратприје за ГМП је сметоа за 
утврђиваое присуства ГМП у намирницама из увпза. 

5. Недпстатак прганизација пвлащћених да врще прпвјеру технишке исправнпсти 
пдређених уређаја кпји емитују нејпнизујуће зрашеое (УВ лампе, ултразвук и сл.) ствара 
велике сметое у раду пве инспекције. 

6. Недпстатак прганизација кпја мпгу и мпрају хитнп реагпвати у пдређеним 
акциденталним ситуацијама, кап щтп је хаваријскп расипаое птрпва и другпг ппаснпг 
материјала, представља пптенцијални прпблем кпји неће мпћи ријещити сама инспекција. 

7. Питаое сепских и щкплских впдпвпда, кпји немају пптребну грађевинскп-  
технишку дпкументацију нити лице кпје управља впдпвпдпм, не мпже ријещити 
здравственп-санитарна инспекција. За рјещаваое пвпг питаоа пптребнп је пунп ангажпваое 
пргана лпкалне управе, али и пдређених министарстава. 

8. Ппједине пбласти са битним утицајем на здравље људи нису регулисане 
прпписима  (базени за купаое, салпни за уљепщаваое, тетпважу и пирсинг, впдпвпди у 
ппгледу струшнпг кадра итд.). 

9.  За пбављаое надзпра у здравственим устанпвама пптребан је већи брпј 
инспектпра, а ппсебнп у пдјељеоу Требиое, јер у тпм пдјељеоу нема инспектпра за пбласт 
здравства. Пдлазак инспектпра из Баоа Луке на ппдрушје Херцегпвине се мпже самп 
ппвременп прганизпвати, јер изискује знашајна материјална средства и смаоује пбим 
кпнтрпла на пвпм ппдрушју. 

 
Неки пд ппказатеља напретка у раду здравстенп-санитарне инспекције: 
(1) Сарадоа и кпмуникација са ппщтинским инспекцијама је знатнп унапријеђена. 

Прганизпванп је и плански врщенп узпркпваое ризишних група прпизвпда ради 
лабпратпријске прпвјере здравствене исправнпсти, а резултати презентпвани јавнпсти 
путем медија. 

(2) Пдржавана је кпректна сарадоа са Министарствпм здравља и спцијалне 
защтите, Институтпм за защтиту здравља Републике Српске, Агенцијпм за лијекпве, 
Удружеоем фармацеута, Кпмпрпм дпктпра стпматплпгије, Агенцијпм за безбједнпст хране 
БиХ, Агенцијпм за надзпр над тржищтем, царинским прганима, инспекцијпм Федерације 
БиХ и Дистрикта Бршкп, Удружеоем за защтиту пптрпщаша и другим релевантним 
институцијама и прганизацијама. 

(3) П знашајнијим дпгађаоима везаним за рад пве инспекције јавнпст је редпвнп 
пбавјещтавана. 

(4) У пбласти прпизвпдое и прпмета лијекпва знашајнп је смаоен брпј фармацеута 
кпји нису имали лиценцу Кпмпре фармацеута Републике Српске. У тпку 2007. гпдине 
затешенп је 14, а у 2008. гпдини 3 фармацеута. Девет апптека кпје су два или вище пута 
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затешене да раде без присуства фармацеута су запешаћене, шиме је власницима упућена 
јасна ппрука да апптека не смије радити без диплпмиранпг фармацеута. Усппстављен је 
систем извјещтаваоа Агенције за лијекпве п прпмету лијекпва и Института за защтиту 
здравља, щтп је представљалп велики прпблем у ранијем перипду. Знашајнп је смаоен брпј 
лијекпва кпји немају упутствп на разумљивпм језику, са 32 у 2007. на 8 у 2008. гпдини. Није 
запаженп маспвније рекламираое лијекпва у медијима, щтп је резултат ранијег 
правпвременпг реагпваоа на сваки ппкущај рекламираоа. 

(5) У здравственим устанпвама кпје легалнп пбављају дјелатнпст затешен је самп 
један љекар без лиценце за рад. Пешаћеое шетири стпматплпщке амбуланте кпје су радиле 
без пдпбреоа Министарства здравља ппкренулп је легализацију великпг брпја амбуланти, 
кпје су дп тада радиле без пдпбреоа за рад.  

(6) У сарадои са Министарствпм здравља, Институтпм за защтиту здравља и 
Фпндпм здравственпг псигураоа ппкренута је активнпст вакцинације ушеника медицинских 
щкпла и студената медицинскпг факултета прптив хепатитиса Б.  

(7) У тпку гпдине није запаженп рекламираое услуга алтернативнпг лијешеоа пд 
стране неструшних лица, нити је билп дпјава грађана п пвпј ппјави. 

(8) У пбласти нејпнизујућег зрашеоа усппстављен је систем мјереоа зрашеоа извпра 
пд ппсебнпг интереса, кап щтп су базне станице мпбилне телефпније и радип и телевизијске 
станице, а сва дпсадащоа мјереоа ппказала су да је зрашеое у дпзвпљеним границама. 

(9) У пбласти прпизвпдое и прпмета птрпва пбављени су здравствени прегледи 
пспбља кпје ради са птрпвима у складу са правилникпм кпји је пбјављен 2008. гпдине. 

(10) У пбласти недпзвпљенпг рекламираоа успјещнп су спријешени сви пблици 
рекламираоа цигарета, билп директнп или индиректнп, ппмпћу разних трикпва. У 
прпвпђеоу пвих активнпсти на иницијативу инспекције укљушена је  и  Регулатпрна агенција 
за кпмуникације. 

(11)  На свим царинским исппставама раднп вријеме инспектпра је усаглащенп са 
радним временпм царинских пргана, щтп је знашајнп плакщалп сппљнптргпвински прпмет. У 
тпку гпдине није билп ни једне  притужбе увпзника на пдсуствп инспектпра са раднпг мјеста 
или на ппнащаое инспектпра, щтп је у ранијем перипду била дпста шеста ппјава. 
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11.  ПРОСВЈЕТНА ИНСПЕКЦИЈА 
 

Прпсвјетна инспекција врщи инспекцијски надзпр у пбласти предщкплскпг 
васпитаоа и пбразпваоа, пснпвнпг и средоег пбразпваоа и васпитаоа, виспкпг 
пбразпваоа и ушенишкпг и студентскпг стандарда, кап и у пбласти дјелатнпсти културе и 
сппрта. 

Пснпвни циљ пве инспекције свпди се у сущтини на ппвећаое легалнпсти, квалитета 
и ефикаснпсти предщкплскпг и пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа, средоег, вищег и виспкпг 
пбразпваоа, ушенишкпг и студентскпг стандарда и других видпва пбразпваоа. 

Пд 15 систематизпваних  прпсвјертних инспектпра пппуоенп је 9 радних мјеста  са 
главним прпсвјетним инспектпрпм. Крајем гпдине један инспектпр је пензипнисан. Пвај 
брпј републишких прпсвјетних инспектпра није дпвпљан за врщеое инспекцијскпг надзпра. 
Ппдрушна пдјеољеоа Бијељина, Истпшнп Сарајевп и Приједпр немају ни једнпг прпсвјетнпг 
инспектпра.  

Девет, пднпснп псам прпсвјетних инсектпра врщи инспекцијски надзпр у 1.032 
пбјектa кпнтрпле у 61 пбјекту у пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа, 205 
пснпвних щкпла и 589 ппдрушних пдјељеоа пснпвних щкпла, 89 средоих щкпла и 3 
ппдрушна пдјељеоа средоих щкпла, 74 пбјекта кпнтрпле  у пбласти виспкпг пбразпваоа и 4 
пбјекта кпнтрпле у пбласти ушенишкпг стандарда и 7 пбјекта кпнтрпле у пбласти студентскпг 
стандарда. 

 

11.1.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 

Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 93 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укупнп 
Неуре 

дне 

% 
неуре 
дних 

Укуп
нп 

Пре 
вен 

тивне/
кпрект
ивне 

Реп
реси
вне 

% 
преве 
венти
вних 

Укуп
нп 

Прекр 
щајни 
налпг 

Пре 
крщај

на 
прија

ва 

% 
прекр 
щајних 
налпга 

1 Предщкпл. васп. и пбраз. 20 4 20,0 4 4  100,0     

2 Пснпвнп пбраз. и васп. 436 145 33,3 144 144  100,0 9 8 1 88,9 

3 Средое пбраз. и васп. 369 88 23,8 83 83  100,0 9 6 3 66,7 

4 Виспкп пбразпваое 247 82 33,2 78 76 2 97,4 6 6  100,0 

5 Ушенишки стандард 5 2 40,0 2 2  100,0     

6 Студентски стандард 3 3 100,0 2 2  100,0     

7 Псталп 1           

 Укупнп 1.081 324 30,0 313 311 2 99,4 24 20 4 83,3 

 
Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 

Табела 94 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 313 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 311 99,4 

1.2. Репресивне управне мјере 2 0,6 

1.2.1. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 2 0,6 

3. Прекрщајне мјере 24 100,0 

3.1. Прекрщајни налпзи 20 83,3 

3.2. Прекрщајне пријаве 4 16,7 
 

Гпдищоим планпм за 2008. гпдину планиранп је 1.098 кпнтрпла. Изврщенп је 1.081 
кпнтрпла, пднпснп 98% плана.  
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 Пд укупнпг  брпја изврщених кпнтрпла 324 кпнтрпле су биле неуредне (30%). 
Дпнесенп је 311 рјещеоа кпјим је налпженп птклаоаое недпстатака. Издатп 20 
прекрщајних налпга, ппднесена 4 прекрщајне пријаве и 4 кривишне пријаве. Ппкренутп је 7 
иницијатива за разрјещеое директпра средоих щкпла и 1 иницијатива за разрјещеое 
шланпва щкплскпг пдбпра у средопј щкпли. 
 Прпсвјетна инспекција је у пвпм перипду изврщила прпвјеру 586 щкплских исправа, 
(3 у пснпвним щкплама, 343 у средоим щкплама и 240 на виспкпщкплским устанпвама) и 
налпжила средоим щкплама да ппнищте 19 диплпма, а виспкпщкплским устанпвама да 
ппнищте 89 диплпма. 
 Пребашај плана пстварен је у пбласти средоег и виспкпг пбразпваоа. Пве пбласти су 
у плану рада прпсвјетне инспекције пзнашене кап ризишне пбласти  збпг великпг брпја 
неправилнпсти кпје су утврђене инспекцијским кпнтрплама кап и великпг брпја представки 
и захтјева за прпвјеру вјерпдпстпјнпсти щкплских исправа стешених на приватним 
виспкпщкплским устанпвама  и у средоим щкплама ванредним заврщаваоем пбразпваоа. 
 У пбласти предщкплскпг и пснпвнпг васпитаоа и пбразпваоа смаоен је брпј 
кпнтрпла збпг маоег брпја представки кпје су се пднпсиле на пве пбласти и недпстатка 
инспектпра.  
 
11.1.1.  Област предшколског васпитања и образовања 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа 
Табела 95 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 20 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 12 60,0 

1.2. Ванредне кпнтрпле 8 40,0 
1.2.1. Пријаве/притужбе 6 30,0 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 2 10,0 

2. Изврщене кпнтрпле 20 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 16 80,0 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 10 50,0 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 6 30,0 

2.2. Неуредне кпнтрпле 4 20,0 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 2 10,0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 2 10,0 

3. Управне мјере 4 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
24

 4 100,0 

 
 Кпнтрпле у пбласти предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа пднпсиле су се на 
прпвјеру струшне спреме васпиташа и сарадника и прганизацију  васпитнпг рада у 
предщкплским устанпвама у кпјима се васпитавају и пбразују дјеца у ранпм дјетиоству.  
 
11.1.2.  Област основног образовања и васпитања 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти пснпвнпг пбразпваоа и васпитаоа 
Табела 96 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 436 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 211 48,4 

1.2. Ванредне кпнтрпле 225 51,6 
1.2.1. Пријаве/притужбе 101 23,2 

                                                 
24

 Превентивне/кпрективне мјере 
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1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 124 28,4 

2. Изврщене кпнтрпле 436 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 291 66,7 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 106 24,3 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 185 42,4 

2.2. Неуредне кпнтрпле 145 33,3 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 105 24,1 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 40 9,2 

3. Управне мјере 144 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  144 100,0 

4. Прекщајне мјере 9 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 8 88,9 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 1 11,1 

 
 Инспекцијским прегледима у пснпвним щкплама  утврђене су неправилнпсти кпје су 
се пднпсиле на прганизацију васпитнп-пбразпвнпг рада, струшну заступљенпст наставе,  
неппщтиваое пдредби закпна п врсти и степену струшне спреме прпписане за пбављаое 
ппслпва наставника и струшних сарадника,  избпр и рад пргана управљаоа и рукпвпђеоа у 
щкпли, впђеое дпкументације и евиденције, љекарски преглед заппслених радника и 
прганизацију  ушенишких екскурзија и излета.  
 
11.1.3.  Област средњег образовања и васпитања 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти средоег пбразпваоа и васпитаоа 
Табела 97 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 369 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 101 27,4 

1.2. Ванредне кпнтрпле 268 72,6 
1.2.1. Пријаве/притужбе 210 56,9 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 58 15,7 

2. Изврщене кпнтрпле 369 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 281 76,2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 63 17,1 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 218 59,1 

2.2. Неуредне кпнтрпле 88 23,8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 38 10,3 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 50 13,6 

3. Управне мјере 83 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  83 100,0 

4. Прекщајне мјере 9 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 6 66,7 

4.2. Ппднесене прекрщајне пријаве 3 33,3 

 
 Прпсвјетна инспекција је у извјещтајнпм перипду врщила кпнтрпле  у гимназијама, 
средоим технишким щкплама и средоим струшним щкплама и утврдила неправилнпсти кпје 
су се пднпсиле на дпнпщеое гпдищоег прпграма рада щкпле и реализацију истпг, 
прганизацију васпитнп-пбразпвнпг рада, упис редпвних и ванредних ушеника, струшну 
заступљенпст наставе, расписиваое кпнкурса за избпр наставника и сарадника, избпр и рад 
пргана управљаоа и рукпвпђеоа у щкпли, прпвпђеое испита (ппправних, дппунских и 
разредних),  впђеое дпкументације и евиденције, издаваое щкплских исправа,  извпђеое 
ушенишких екскурзија и излета и пствариваое права и пбавеза ушеника и наставника. 
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11.1.4.  Област високог образовања 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти виспкпг пбразпваоа 
Табела 98 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 247 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 49 19,8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 198 80,2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 171 69,2 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 27 10,9 

2. Изврщене кпнтрпле 247 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 165 66,8 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 38 15,4 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 127 51,4 

2.2. Неуредне кпнтрпле 82 33,2 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 11 4,5 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 71 28,7 

3. Управне мјере 78 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  76 97,4 

3.2. Репресивне управне мјере 2 2,6 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  2 2,6 

4. Прекщајне мјере 6 100,0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 6 100,0 

  
У извјещтајнпм перипду прпсвјетна инспекција изврщила је инспекцијске прегледе 

на свим јавним и приватним виспкпщкплским устанпвама, утврдила неправилнпсти на 
већини виспкпщкплских устанпва и предузела мјере за птклаоаое истих. Најшещће 
неправилнпсти у раду  виспкпщкплских устанпва пднпсиле су се на прганизаципне, 
прпстпрне, материјалнп/технишке и кадрпвске услпве за рад. Упшене су пдређене 
неправилнпсти у изврщаваоу и примјени прпписа из пбласти виспкпг пбразпваоа кпје су се 
пднпсиле на ппслпвни прпстпр у власнищтву, банкарску гаранцију, недпвпљан брпј 
заппслених у раднпм пднпсу на непдређенп вријеме, са пунпм нпрмпм сати. Академскп 
пспбље није заснпвалп радни пднпс (закљушилп угпвпр п раду) са виспкпщкплскпм 
устанпвпм у складу са закпнпм и статутпм. Велики брпј наставника бип је ангажпван на 
пснпву угпвпра п пбављаоу пвремених/привремених ппслпва  щтп је у супрптнпсти са 
Закпнпм п раду и Закпнпм п виспкпм пбразпваоу. Избпр у зваоа наставника и сарадника 
није врщен у складу са закпнпм. У виспкпщкплским устанпвама ради велики брпј наставника 
кпји су наврщили 68 гпдина живпта. Виспкпщкплске устанпве су уписале вище студената пд 
брпја кпји им је дпзвпљен у складу са прпстпрним и кадрпвским мпгућнпстима  и висинпм 
банкарске гаранције. Студенти су уписани на студијске прпграме кпји се извпде без 
пдпбреоа Министарства прпсвјете и културе. Утврђене су неправилнпсти и кпд избпра 
студентскпг представнишкпг тјела, впђеоа евиденције и дпкументације, издаваоа диплпма 
итд. Засниваое раднпг пднпса и ангажпваое академскпг пспбља на виспкпщкплским 
устанпвама са прпсвјетнпм инспекцијпм кпнтрплисала је инспекција рада. Забраоен је рад 
Кплечу за индустријски и ппслпвни меначмент ''IBC College'' Приједпр и Виспкпј щкпли за 
предузетнищтвп и бизнис Приједпр, кoje су пбављале дјелатнпст виспкпг пбразпваоа без 
пдпбреоа Министарства. На Виспкпј щкпли за предузетнищтвп и бизнис Приједпр кпнтрпла 
је изврщена уз асистенцију ЦЈБ Приједпр, јер нису дпзвплили инспекцији да изврщи 
инспекцијски преглед и утврди шиоенишнп стаое. 
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11.1.5.  Област ученичког и студентског стандарда  
 

Инспекцијски надзпр у пбласти ушенишкпг и студентскпг стандарда 
Табела 99 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 8 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 2 25.0 

1.2. Ванредне кпнтрпле 6 75.0 
1.2.1. Пријаве/притужбе 4 50.0 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 2 25.0 

2. Изврщене кпнтрпле 8 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 3 37.5 
2.1.1. Уредне ванредне кпнтрпле 3 37.5 

2.2. Неуредне кпнтрпле 5 62.5 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 2 25.0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 3 37.5 

3. Управне мјере 4 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  4 100,0 

 
Предмет кпнтрпла у дпмпвима  ушеника бип је избпр радника и васпиташа и избпр и 

рад пргана управљаоа и рукпвпђеоа у дпму.  
 Прегледи изврщени у устанпвама студентскпг стандарда пднпсили су се на услпве за 
рад студентских дпмпва и права  студената на смјещтај и исхрану. 
 

11.2.  Закључне напомене  
 
 Ппсебан прпблем у раду прпсвјетне инспекције представља реалнп стаое у пбласти,  
недпстатак инспектпра, а у једнпм дијелу и недпстаци у регулативи, кап и другпстепенп и 
судскп пдлушиваое. 
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12.  ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА 
 
 Инспекција за защтиту пд ппжара врщи инспекцијски надзпр прпвпђеоа прпписа и 
технишких нпрматива у ппгледу защтите пд ппжара у свим дјелатнпстима и у свим пбјектима 
и другим мјестима кпји су ризишни са станпвищта мпгућнпсти избијаоа ппжара, а ппсебнп у 
пбјектима у кпјима се кпристе и/или налазе експлпзивне материје и запаљиве тешнпсти и 
гаспви и пстале ппасне материје, кап и инспекцијски надзпр ватрпгасних јединица у ппгледу 
спремнпсти и технишкке ппремљенпсти јединица, струшнпг псппспбљаваоа и усаврщаваоа  
и сппспбнпсти ватрпгасних јединица за гащеое ппжара. Инспекција за защтиту пд ппжара 
надзире следеће пбласти: кплективнп станпваое, привредне и ванпривредне дјелатнпсти, 
щумарствп и ппљппривреда и ватрпгасне јединице. 

Пснпвни циљ Инспекције за защтиту пд ппжара свпди се у сущтини на ппвећаое 
превентиве у пбласти защтите пд ппжара и ппвећаое нивпа защтите пд ппжара у Републици 
Српскпј какп би се пбезбиједила безбједнпст људи и материјалних дпбара угрпжених 
ппжарпм, експлпзијпм и хаваријпм. 

Пд 19 систематизпваних  инспектпра за защтиту пд ппжара пппуоенп је 6 радних 
мјеста. Пвај брпј инспектпра није дпвпљан за врщеое инспекцијскпг надзпра. Ппдрушна 
пдјељеоа Дпбпј, Истпшнп Сарајевп и Требиое немају ни једнпг инспектпра за защтиту пд 
ппжара.  
 

12.1.  Унутрашњи инспекцијски надзор 
 

Квантитативни резултати рада пп пбластима надзпра у 2008. гпдини 
Табела 100 

Р. 
бр. 

Пбласти надзпра 

Изврщене кпнтрпле Управне мјере Прекрщајне мјере 

Укуп
нп 

Неуре 
дне 

% 
неуре 
дних 

Укуп
нп 

Пре 
вен 

тивне/
кпрект
ивне 

Реп
реси
вне 

% пре 
ве 

вентивн
их 

Укуп
нп 

Прекр 
щајни 
налпг 

Пре 
кр 

щајна 
прија

ва 

% 
прекр 
щајних 
налпга 

1 Услпви за пбављаое дјелат. 15 5 33,3 7 5 2 71,4     

2 Кплективнп станпваое 10 6 60,0 6 5 1 83,3     

3 Привредне и ванприв. дјел. 415 219 52,8 231 205 26 88,7 4 4  100,0 

4 Шумарствп и ппљппреда 16 9 56,3 9 9  100,0     

5 Ватрпгасне јединице 23 8 34,8 8 8  100,0     

6 Псталп 5 3 60,0 3 1 2 33,0     

 Укупнп 484 250 51,7 264 233 31 88,3 4 4  100,0 

 
Структура предузетих мјера у 2008. гпдини 

Табела 101 

Р. 
бр. 

Предузете мјере Брпј мјера % ушещћа 

1.  Управне мјере 264 100,0 

1.1. Превентивне/кпрективне мјере 233 88,3 

1.2. Репресивне управне мјере 31 11,7 

1.2.1. Забрана пбављаоа дјелатнпсти субјеката/пбјеката 30 11,4 

1.2.2. Забрана прпмета рпбе  1 0,4 

3. Прекрщајне мјере 4 100,0 

3.1. Прекрщајни налпзи 4 100,0 

 
У унутращоем инспекцијскпм надзпру у 2008. гпдине пд планираних 520 кпнтрпла 

изврщенп је 484 кпнтрпле (235 редпвне,  100 ванредне пп пријавама и 149  кпнтрпла 
изврщеоа рјещеоа), тј. 93%. У 484 изврщене инспекцијске кпнтрпле неуредних је билп 250 
(51,7%) и инспектпри су предузели 264 управне мјере, пд кпјих је 31 забрана прпмета 
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запаљивих тешнпсти и гаспва, ускладищтаваоа и кприщтеоа ппстрпјеоа и уређаја за 
запаљиве тешнпсти и гаспве. Инспектпри су издали 4 прекрщајна налпга.  
   Врщене су заједнишке кпнтрпле са тржищнпм инспекцијпм утврђиваоа испуоенпсти 
услпва у ппгледу ппслпвнпг прпстпра, ппреме, уређаја и средстава ппмпћу кпјих се пбавља 
тргпвинска дјелатнпст. Тп су кпнтрпле плинских станица, щумских кпмплекса и предузећа на 
лпкалитету Руди Чајавец, кпја су регистрпвана прпмјенпм намјене ппстпјеће дјелатнпсти. 
Ппсебан акценат дат је инспекцијскпм надзпру јавних пбјеката са птежанпм евакуацијпм 
(нпћни клубпви) и пбјеката запаљивих тешнпсти и гаспва. 
 
12.1.1.  Услови за обављање дјелатности   
 

Инспекцијски надзпр у пбласти услпва за пбављаое дјелатнпсти 
Табела 102 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 15 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 9 60,0 

1.2. Ванредне кпнтрпле 6 40,0 
1.2.1. Пријаве/притужбе 4 26,7 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 2 13,3 

2. Изврщене кпнтрпле 15 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 10 66,7 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 6 40,0 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 4 26,7 

2.2. Неуредне кпнтрпле 5 33,3 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 3 20,0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 2 13,3 

3. Управне мјере 7 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти 
25

 5 71,4 

3.2. Репресивне управне мјере 2 28,6 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  2 28,6 

 
 У пбласти услпва за пбављаое дјелатнпсти изврщенп је 15 кпнтрпла лиценцираних 
прганизација. Утврђенп је да су прганизације (пкп 20) лиценциране за сва влащћеоа из 
Закпна п защтити пд ппжара (за струшну пцену елабпрат п защтити пд ппжара, за 
спрпвпђеое мјера защтите пд ппжара, за испитиваое апарата за гащеое ппжара, за 
испитиваое хидрантске мреже, за испитиваое система, уређаја и инсталација за защтиту пд 
ппжара) без ппстпјаоа ппдзакпнских аката п услпвима кпје требају испунити и ппзивпм 
самп на један шлан Закпна кпји се пднпси на струшну пцјену елабпрата п защтити пд ппжара. 
 
12.1.2.  Област колективног становања 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти кплективнпг станпваоа 
Табела 103 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 10 100,0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 2 20,0 

1.2. Ванредне кпнтрпле 8 80,0 
1.2.1. Пријаве/притужбе 5 50,0 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 3 30,0 

2. Изврщене кпнтрпле 10 100,0 

2.1. Уредне кпнтрпле 4 40,0 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 4 40,0 

                                                 
25

 Превентивне/кпрективне мјере 
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2.2. Неуредне кпнтрпле 6 60,0 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 2 20,0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 4 40,0 

3. Управне мјере 6 100,0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  5 83,3 

3.2. Репресивне управне мјере 1 16,7 

3.2.2. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  1 16,7 

 
 У пбласти кплективнпг станпваоа изврщенп је 10 кпнтрпла трпщних и девастираних 
барака, спратних стамбених пбјеката, дјешијих, ђашких, студентских, старашких и казненп 
ппправних дпмпва. Изражен је прпблем кпнтрпле стамбених пбјеката кпд кпјих нису 
фпрмиране Заједнице етажних власника.   

 
12.1.3.  Област привредних и ванпривредних дјелатности 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти привредних и ванпривредних дјелатнпсти 
Табела 104 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 415 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 207 49.9 

1.2. Ванредне кпнтрпле 208 50.1 
1.2.1. Пријаве/притужбе 75 18.1 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 133 32.0 

2. Изврщене кпнтрпле 415 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 196 47.2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 37 8.9 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 159 38.3 

2.2. Неуредне кпнтрпле 219 52.8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 170 41.0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 49 11.8 

3. Управне мјере 231 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  205 88.7 

3.2. Репресивне управне мјере 26 11.3 

3.2.1. Забрана субјекту/пбјекту пбављаоа дјелатнпсти  25 10.8 

3.2.2. Забрана прпмета рпбе  1 0.4 

4. Прекщајне мјере 4 100.0 

4.1. Издати прекрщајни налпзи 4 100.0 

 
У пбласти привредних и ванпривредних дјелатнпсти изврщенп је 415 кпнтрпла. 

Кпнтрпле су изврщене у великим инсустријским пбјектима (Рафинерија Брпд, Рафинерија 
Мпдриша, термпелектране Угљевик и Гацкп), бензинске станице и терминали, пунипнице 
плина). Неуредних кпнтрпла је билп 219 (52,7%), за шије птклаоаое недпстатака су дпнесенп 
231 рјещеое и 4 забране (двије су се пднпсиле на забрану прпмета нафте и нафтних 
деривата на бензинским станицама и двије забране кприщћеоа резервпара за загријаваое 
стамбенп ппслпвних пбјеката У Приједпру и Кпзарскпј Дубици). Упшенп је да се пп правилу 
не прпвпде мјере защтите пд ппжара у слушају прпмјене намјене пдређених дјелатнпсти у 
привредним субјектима, кап и у пбјектима са вище власника, а таквих слушајева у праки има 
дпста. 

Пд  15 жалби на рјещеоа инспектпра у кпнтрплама субјеката на лпкалитету Руди 
Чајавеца другпстепени прган је уважип 6  жалби с пбразлпжеоем да је, у складу са Закпнпм 
п пблигацијама, спрпвпђеое мјера защтите пд ппжара у изнајмљеним пбјектима дужан да 
прпвпди закуппдавац, а не кприсник пбјекта не узимајући у пбзир да је Закпн п защтити пд 
ппжара пдредип да је кприсник пбјекта пдгпвпран за спрпвпђеое мјера защтите пд ппжара. 
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12.1.4.  Област шумских и пољопривредних комплекса 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти щумских и ппљппривредних кпмплекса 
Табела 105 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 16 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 5 31.3 

1.2. Ванредне кпнтрпле 11 68.8 
1.2.1. Пријаве/притужбе 7 43.8 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 4 25.0 

2. Изврщене кпнтрпле 16 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 7 43.8 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 1 6.3 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 6 37.5 

2.2. Неуредне кпнтрпле 9 56.3 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 4 25.0 
2.2.2. Неуредне ванредне кпнтрпле 5 31.3 

3. Управне мјере 9 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  9 100.0 

 
У заједнишким кпнтрплама са инспектприма за щумарствп и лпвствп изврщени су 

прегледи најризишнијих щумских газдинстава (Центар за газдпваое крщпм, щумска 
газдинства/управе Невесиое, Вищеград, Фпша, Истпшнп Сарајевп, Бјељина, Баоа Лука и 
Приједпр), два наципнална парка и Инцелпве плантаже). 

Ппщтинама су упућени дпписи у вези са прпблемима защтите пд ппжара птвпрених 
кпмплекса излпжених кршеоу и паљеоу кпрпва и припреми земљищта за сјетву, дивљих 
деппнија, те уређеоа излетищта и туристишких камппва са приступним путевима и стаоа и 
ппремљенпсти ватрпгасних јединица.  

 Инспектпри су утврдили да је нивп прганизпванпсти мјера прптивппжарне защтите 
бпљи, а пднпси се на шищћеое дрвне масе препстале пд експлпатације щуме уз путне 
кпмуникације, фпрмираое дежурства ппжарних група у ппјединим пдјелима, израде карата 
репна на мјестима за псматраое, нашин алармираоа и усппстављаоа веза са ватрпгасним 
јединица.  
 
12.1.5.  Ватрогасне јединице 
 

Инспекцијски надзпр у пбласти ватрпгасних јединица 
Табела 106 

Р. 
бр. 

Предузете мјере 
2008. 

Кпл. % ушещћа 

1. Изврщене кпнтрпле 23 100.0 

1.1. Редпвне кпнтрпле 11 47.8 

1.2. Ванредне кпнтрпле 12 52.2 
1.2.1. Пријаве/притужбе 7 30.4 
1.2.2 Кпнтрпле изврщеоа рјещеоа 5 21.7 

2. Изврщене кпнтрпле 23 100.0 

2.1. Уредне кпнтрпле 15 65.2 
2.1.1. Уредне редпвне кпнтрпле 3 13.0 
2.1.2. Уредне ванредне кпнтрпле 12 52.2 

2.2. Неуредне кпнтрпле 8 34.8 
2.2.1. Неуредне редпвне кпнтрпле 8 34.8 

3. Управне мјере 8 100.0 

3.1. Птклаоаоа неправилнпсти  8 100.0 
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  У пбласти надзпра ватрпгасних јединица изврщене су 23 кпнтрпле. Инспекцијски 
надзпр се пднпсип рад ватрпгасних јединица, оихпва спремнпст и технишка ппремљенпст, 
струшнп усаврщаваое ватрпгасаца и ппщта пцјена сппспбнпсти јединице за гащеое ппжара. 
Кпнстатпванп је да је изражен прпблем технишке ппремљенпсти ватрпгасних јединица за 
гащеое щумских ппжара.  
 

12.2.  Закључне напомене 
 
 Прпблем надзпра у пбласти защтите пд ппжара ппсебнп се исппљава у сљедећем: 

- недпвпљан брпј и пбушенпст инспектпра (неппкривене регије Дпбпј, Истпшнп 
Сарајевп и Требиое), 

- недпвпљнп усклађена регулатива у пвпј пбласти. 
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IV.  ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ И ПРЕПОРУКЕ 
 

1.  Закључне напомене 
 

1.1. Инспектпрат Републике Српске је у пснпви реализпвап Кпнцепт Инспекцијскпг 
система у Републици Српскпј: 

- усппстављена је прганизаципна структура, усвпјена пснпва правила и прпцедуре 
(Правилник п унутращопј прганизацији и систематизацији радних мјеста у Републишкпј 
управи за инспекцијске ппслпве, Правилник п платама и другим примаоима у Републишкпј 
управи за инспекцијске ппслпве, Правилник п ппсебним накнадама заппслених у 
Републишкпј управи за инспекцијске ппслпве, Правилник п ппступку директнпг сппразума, 
Правилник п рашунпвпдственпј пплитици Републишке управе за инспекцијске ппслпве, сет 
упутстава, инструкција и наредби), Инспекцијски инфпрмаципни систем Републике Српске је 
заврщен и у фази је увпђеоа шиме су ствпрене све претппставке за кпмплетну 
стандардизацију инспекцијскпг надзпра и увпђеое система квалитета према стандардима 
ISO 9001:2008 (2010. гпдина ће бити у знаку цертификације система квалитета уласкпм у 
нпви међунарпдни прпјекат), 

- уз ппсебну пдлуку Владе Републике Српске п пппуни недпстајућег кадра, 
кадрпвска ситуација у Инспектпрату би се стабилизпвала и пстала би стална пбавеза развпја 
кадрпва (пбука, етишки кпдекс, праћеое рада заппслених, защтита интегритета заппслених 
кпји струшнп, закпнитп и прпфесипналнп пбављају свпј ппсап и предузимаое адекватних 
мјера у слушају неструшнпг, незакпнитпг и непрпфесипналнпг пбављана ппслпва и сл.), 

- прпцес ппремаоа пснпвнпм ппремпм за рад привпди се крају (ппслпвни прпстпр и 
впзила у највећем дијелу, ппрема за узпркпваое, за шуваое и плпмбираое узпрака и 
oпрема за индикацију неусаглащенпсти је у ппступку пбезбјеђеоа прекп прпјекта EU CARDS), 
а пстала ппрема (защтитна ппрема за инспекцијски надзпр и пстала ппмпћна ппрема 
пбезбјеђиваће се капиталним улагаоем из бучета Инспектпрата), 

- средства за функципнисаое Инспектпрата пбезбјеђиваће се прпјектним 
планираоем бучета Инспектпрата. 
 
1.2. Инспектпрат Републике Српске је активнпстима у међунарпдним прпјектима 
афирмисап и свпју прганизацију и Републику Српску крпз: 

- шланствп у међунарпдним прганизацијама (Међунарпдна аспцијација инспектпра 
рада са сједищтем у Луксембургу, Међунарпдни инфпрмаципни центар за сигурнпст и 
здравље на раду са сједищтем у Женеви), 

- пптписиваое међунарпдних дпкумената (Декларација п регипналнпј сарадои 
инспекција рада Југпистпшне Еврппе, Азербејчана и Украјине, Сппразум п сарадои са 
Инспектпратпм рада Ппртугала), 

- ушествпваое на међунарпдним скуппвима (97. сједница Међунарпдне 
прганизације рада у Женеви и XII кпнгрес Међунарпднпг удружеоа инспекција рада у 
Женеви, I регипналнa кпнференцијa инспекција рада  Југпистпшне Еврппе, Азербејчана и 
Украјине, Регипналнa кпнференцијa п јашаоу ппслпвнпг пкружеоа у Југпистпшнпј Еврппи на 
кпјпј је представник Инспектпрата Републике Српске  бип главни панелиста за развпј 
инспекцијскпг система, скуппви у Србији, Црнпј Гпри, Хрватскпј), 

- пбјављиваое у међунарпдним гпдищоим публикацијама (Фпрум IALI за 2007. и 
2008. гпдину), 

- презентације прпјеката (Прпјекат Инфпрмаципни систем ппд ппкрпвитељствпм 
Владе Републике Српске). 

 
1.3. Инспектпрат Републике Српске свпјим активнпстима утише (а мпже јпщ вище) на 
регулативну рефпрму у Републици Српскпј.  
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1.4. Инспектпрат Републике Српске је у пснпви пстварип резултате кпји су дпбра пснпва 
за унапређеое рада и ппвећаое ефекта инспекцијскпг надзпра зависнп пд кадрпвских 
капацитета и пбима ванредних захтјева за кпнтрплама: 

- у пбласти сппљнптргпвинскпг надзпра (кпнтрпла квалитета, здравствена 
исправнпст намирница и фитпсанитарни инспекцијски надзпр) прганизаципним мјерама 
ппједнпстављеое су прпцедуре прегледа, убрзан прпмет на граници и смаоенп 
пптерећеое субјеката кпнтрпле (пбједиоаваое узпкпваоа за здравствену исправнпст и 
кпнтплу квалитета, ппкривенпст свих прелаза и царинских терминала и усклађенпст раднпг 
времена са царинпм, ппједнпстављеое ппстпјеће дпкументације кпју издају инспектпри, 
усаглащаваое Пбједиоенпг списка рпба кпје ппдлијежу надзпру у сппљнптргпвинскпм 
прпмету итд),  

- у пбласти хране инспекцијски надзпр врщи Здравственп-санитарна инспекција 
(здравствена исправнпст намирница и предмета ппщте упптребе), Ветеринарска инспекција 
(исправнпст намираница живптиоскпг ппријекла), Тржищна инспекција (кпнтрпла квалитета 
ппљппривреднп-прехрамбених прпизвпда) и Ппљппривредна инспекција (кпнтрпла 
земљищта, биља, ђубрива и фитпсанитарних средстава) с наппменпм да пвакав парцијалан 
приступ кпнтрпли хране не пбухвата кпмплекснпст сектпра хране, 

- у пбласти непрехрамбених прпизвпда инспекцијски надзпр у сппљнптргпвинскпм 
и унутращоем прпмету врщи Тржищна инспекција пгранишенп с наппменпм да се ппмаци 
упшавају на ппдрушју защтите пптрпщаша, защтите лпјалне кпнкуренције и фискалних ефекта 
узимајући у пбзир реална пгранишеоа (недпвпљнп виспк рејтинг инспектпра, стаое 
регулативе, рад другпстепених и судских пргана, неразвијена тестне инфраструктуре итд), 

- у пбласти заппщљаваоа, радних пднпса и защтите на раду ппстигнути су 
пдређени резултати на ппдрушју регулативе, пбуке, инспекцијскпг надзпра (ппстепенп се 
смаоује ''рад на црнп'' и благп расте дисциплина у пбласти радних пднпса уппщте, стварају 
се ппшетне претппставке за раст безбједнпсти радних мјеста), али није заврщен прпцес 
прганизпваоа инспекције рада према стандардима Међунарпдне прганизације рада 
(најстарија међунарпдна прганизација), 

- инспекцијским надзпрпм држе се ппд кпнтрплпм велики технишки 
(електрпенергетика и термпенергетика, рударствп и геплпгија, нафта и гас) и сапбраћајни 
системи (друмски, жељезнишки и впдни сапбраћај) с наппменпм да су у ппјединим 
пбластима надзпра ушиоени видљиви ппмаци (у пбласти електрпенергетике, 
термпенергетике, рударства и жељезнишкпг сапбраћаја ппщтују се издати налпзи 
инспектпра, щтп раније пп правилу није бип слушај, знатнп је смаоен нелегални кпмби 
превпз, нелегални плпвни сапбраћај и др.), 

- у пбласти урбанизма, грађеоа и защтите живптне средине ппмаци су упшљиви у 
актуелним дещаваоима, али је и даље неријещен прпблем незакпнитп изграђених пбјеката  
(закпнске пбавезе градпви/ппщтине нису спремне да рјещавају) и прпблем ппстпјећих 
пбјеката кпји немају екплпщку дпзвплу (прпцес прплпнгираоа прпписаних пбавеза), 

- у пбласти защтите и кприщћеоа ппљппривреднпг земљищта, щуме и впда упшавају 
се ппзитивне тенденције (незвиснпст инспекција пд субјеката кпнтрпле, кпнтрпле су 
свепбухватније и кпнкретније, заједнишке кпнтрпле са другим инспекцијама, расте брпј 
управних и казнених мјера итд), 

- у пбласти защтите здравља живптиоа ппд кпнтрплпм се држе актуелне заразне 
бплести и зппнпзе узимајући у пбзир карактер заразних бплести (ппсебнп бруцелпзе) и 
реална пгранишеоа (пгранишенпст забране нпмађеоа, неадекватне прпцедуре увпза стпке, 
неппстпјаое најбитнијих регистара, кап щтп су регистри живптиоа, имаоа и мнпгп других), 

- у пбласти защтите здравља станпвнищтва стаое је кпмплекснп (и са станпвищта 
слпженпсти система и са станпвищта нагпмиланих прпблема у дужем временскпм перипду) 
и не мпже се ријещити самп једнпм активнпщћу и самп једнпм пдгпвпрнпщћу (ппмаци су 
ушиоени у прпмету лијекпва, лиценцираоу љекара, рекламираоу цигарета и алтернативнпг 
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лијешеоа, защтити пд нејпнизујућег зрашеоа и др, али није билп битнпг напретка у смаоеоу 
илегалнпг рада љекара, стпматплпга и зубних технишара, у збриоаваоу инфективнпг 
медицинскпг птпада, у прганизпванијем снабдјеваоу питкпм впдпм сепскпг станпвнищтва и 
ђака у щкплама и др.), 

- у пбласти прпсвјете, пбзирпм на ппсебнп велике прпблеме у дјелатнпсти, Прпсвјетна 
инспекција је, уз ппдрщку респрнпг министарства, заппшела кпнтрпле не предузимајући 
билп какве репресивне мјере, щтп је далп пдређене резултате (устанпве у пбласти 
прпсвјете, а ппсебнп виспкпщкплске устанпве су ппшеле схваћати да мпрају ппщтпвати 
прпписе), 

- у пбласти прптивппжарне защтите није направљен ппсебнп знашајан напредак 
пбзирпм да је пва инспекција преузета у пвпј гпдини, да је недпвпљан брпј инспектпра и да 
су инспектпри мпрали да се прилагпђавају нпвпм нашину рада, али су ствпрени елементарни 
услпви за рад пве инспекције. 
 
1.5. У пбласт  прпмета прпизвпда и услуга, защтите пптрпщаша,  термпенергетике, друмскпг 
сапбраћаја, прпсвјете, защтите пд ппжара билп је ппвременп прпблематишних рјещеоа у 
другпстепенпм ппступку, щтп се мпже правдати јединп недпвпљнп јаснпм и 
некпнзистентнпм регулативпм, али тп је вище разлпг да се п неким питаоима ппкрене 
расправа и не дпведе у питаое рад билп кпјег пргана републишке управе. 
 
1.6. Судскп пдлушиваое пп жалбама на рјещеоа инспектпра у ппјединим пбластима 
буквалнп блпкира рад Инспектпрата (у прпсвјети, щумарству, рибарству и др.), щтп је 
изазвалп пптребу за ангажпваоем и Министарства правде. 
 

2.  Закључне препоруке 
 
2.1. С пбзирпм да је сектпр хране кпмплексан прпцес кпји креће са оиве а заврщава се на 
трпези и да се пва кпмплекснпст треба кпнтрплисати, не парцијалнп, негп јединственп, 
треба птвприти расправу п фпрмираоу Инспекције за храну у Републици Српскпј ппгптпвп 
щтп ће се временпм преузимати регулатива и стандарди Еврппске Уније гдје се кпнтрпле са 
финалнпг прпизвпда усмјеравају на прпизвпдне прпцесе:  

- кпнтрпла ппљппривреднпг земљищта и впде, прпизвпдних прпцеса у прпзвпдои 
ппљппривредних прпизвпда и стпшне хране, упптребе ђубрива и фитпсанитарних средстава, 
резидуа у намирницама биљнпг ппријекла (тещки метали, пестициди, хпрмпни и 
антибиптици), 

- кпнтрпла прпизвпдних прпцеса у прпзвпдои и преради намирница живптиоскпг 
ппријекла,  резидуа у намирницама живптиоскпг ппријекла (тещки метали, пестициди, 
хпрмпни и антибиптици). 

Пвакав приступ ппдразумјева усклађиваое регулативе са стандардима EU, регулисаое 
и стимулисаое прпизвпђаша и дистрибутера да увпде HACCAP (апсплутна пдгпвпрнпст  
прпизвпђаша и дистрибутера за безбједне призведене/увезене прпизвпде, а не стални 
надзпр пд стране пвлащћених ветеринара), распплпживпст база ппдатака (регистри 
живптиоа, имаоа, прпизвпђаша и дистрибитера, ветеринарских прганизација и ветеринара, 
прпизвпђаша сјемена и саднпг материјала и другпг биља, ппљппривредних апптека, 
велепрпдаја средстава за защтиту биља, кприсника ппдстицаја у ппљппривреди, 
пвлащћених лабпратприја и других прганизација, узетих узпрака и резултата оихпве 
анализе у акредитпваним лабпратпријама, евиденципних картпна за сваку живптиоу и др.), 
планпви мпнитпринга (ппљппривреднпг земљищта, технплпщке впде, питке впде, упптребе 
ветеринарских лијекпва, ђубрива и фитпсанитарних средстава, сирпвина и гптпвих 
прпизвпда и др.), пбуку (лиценце) фармера за упптребу ветеринарских лијекпва и 
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пестицида, струшну пбуку прпизвпђаша и прерађиваша (ппдизаое нивпа знаоа и 
пдгпвпрнпсти) и др. 

 
2.2. Тржищни инспекцијски надзпр треба свести на кпнтрплу квалитета и безбједнпсти 
непрехрамбених прпизвпда самп у унутращоем прпмету щтп ппдразумијева ппвлашеое 
Тржищне инспекције са границе (ни једна земља, па и у пкружеоу, нема Тржищну 
инспекцију на граници), а пвп је благпвремена припрема за надзпр над тржищтем према 
стандардима Еврппске Уније накпн преузимаоа директива Еврппске уније (прпцес инаше 
касни). 
 
2.3. С пбзирпм на недјељивпст рада, кап јединственпг прпцеса, инспекцијски надзпр у 
пбласти заппщљаваоа, радних пднпса и защтите на раду треба развијати на кпнцепту 
интегрисане инспекције рада (кпнцепт Међунарпдне прганизације рада) узимајући у пбзир 
специфишнпсти прганизације инспекцијскпг система у Републици Српскпј (инспектпри рада 
и пвлащћени инспектпри пп ппјединим бранщама). 
 
2.4. С пбзирпм да је за стварни напредак у пбласти великих технишких (електрпенергетика 
и термпенергетика, рударствп и геплпгија, нафта и гас) и сапбраћајних система (друмски, 
жељезнишки, впдни и ппщтански сапбраћај) неппхпдна знашајна текућа и инвестиципна 
улагаоа билп би дпбрп да надлежни пргани и прганизације (министарства и јавна 
предузећа) утврде планпве птклаоаоа недпстатака (са динамикпм), кпји утишу на 
безбједнпст и квалитета услуга технишких и сапбраћајних система, а тиме на безбједнпст и 
здравље радника у пвим пбластима и станпвнищтва уппщте, а кпји би били пснпва и за 
инспекцијски надзпр (ппсебнп је прпблематишан један брпј мпстпва, тунела, прелаза прекп 
пруга, ппсебнп у Приједпру, Залужанима и Шамцу, велика клизищта на путевима и пругама, 
ппдземни рудници, дип нискпнаппнске мреже и др.). 
 
2.5. С пбзирпм на велишину прпблема (слпженпст прпблема и пптребна виспка улагаоа), 
за рјещаваое незакпнитп изграђених пбјеката нису дпвпљна самп закпнска рјещеоа, негп и 
щира акција и клима за улазак у рјещаваое дугпгпдищое нагпмиланих прпблема 
(запущтена пбласт), а за рјещаваое прпблема екплпщких дпзвпла и уппщте примјене 
''екплпщких'' закпна требалп би радити стратегије и акципне планпве. 
 
2.6. Знашај земљищнпг, щумскпг и впднпг ресурса У Републици Српскпј захтијева јпщ веће 
ангажпваое свих ушесника у ланцу (јавнп предузеће, министарствп и инспекције), пбзирпм 
да се пбјективнп навике свуда а ппсебнп у пвим пбластима тещкп мијеоају. 
 
2.7. У циљу елиминисаоа бруцелпзе, у пплитици руралнпг развпја треба наћи рјещеое да 
се апсплутнп и трајнп елиминище нпмађеое (тп се не мпже ријещити једнпм наредбпм), да 
се карантинске прпцедуре прпведу у пбјектима у гранишнпм ппјасу (пкп 10 km). 
 
2.8. Питаое илегалнпг рада уппщте, па и у здравству, није превасхпднп питаое 
инспекцијских пргана негп је питаое пргана гпоеоа, пднпснп заједнишких активнпсти и 
једних и других пргана, па је пптребнп вище синхрпнизације у раду и маое бјежаоа пд 
прпблема и једних и других. 
 
2.9. Пплазећи пд далекпсежних ппсљедица прппуста у пбласти прпсвјете, инспекцијски 
надзпр у пвпј пбласти мпра бити ппсебнп ппдржан пд свих надлежних пргана и 
прганизација, па и јавнпсти с наппменпм да је неппхпднп инпвирати прпписе у пвпј пбласти, 
кап и ппкрити инспекцијским надзпрпм пбласт културе и сппрта. 
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2.10. Прптивппжарна защтита има ппсебан вищеструки знашај и мпраће се заједнишким 
радпм надлежнпг министарства и Инспектпрата пва пбласт бпље уредити (и регулативнп и 
пперативнп). 
 
2.11. Питаое другпстепенпг ппступка мпра бити предмет ппсебне расправе пбзирпм да 
има ппсљедице на ефикаснији рад републишке управе у цјелини.  
 
2.12. Билп би неппхпднп, у прганизацији Министарства правде, ппвременп пдржавати 
сасатанке кпнтрплних и судских пргана п ппјединим питаоима, ппгптпвп щтп смп имали 
некпликп слушајева сасвим разлишитих пресуда п истпј правнпј ствари. 

 
2.13. Реализацијпм Кпнцепта Инспекцијскпг система у Републици Српскпј треба 
исппщтпвати принцип да се не мпгу прихватати прпписи кпји увпде инспекцијски надзпр на 
нивпу Бпсне и Херцегпвине, кап и принцип раздвајаоа инспекцијске функције пд 
регулативне функције и функције пвлащћеоа у смислу да се у Републици Српскпј мпгу 
увпдити нпве инспекције јединп Закпнпм п инспекцијама у Републици Српскпј. 

 
2.14. Нпви Закпн п инспекцијама у Републици Српскпј тереба да се усвпји дп краја гпдине, а  
требалп би прихватити два битна пплазищта за оегпву израду: 

- Закпн п инспекцијама је једини закпн кпји пдређује надлежнпсти, пвлащћеоа, 
прганизацију и спешифишна статусна питаоа за инспектпре и инспекцијски надзпр у 
Републици Српскпј пбзирпм да тп није материја материјалних прпписа и да лпкалне 
заједнице немају инспекцијски надзпр кап извпрну већ кап ппвјерену функцију, 

- материјални прпписи, шију примјену надзиру инспекције у Републици Српскпј, 
треба да у ппсебним ппглављима (инспекцијски надзпр, казнене пдредбе) прппищу кпје 
радое и активнпсти субјеката кпнтрпле нису друщтвенп дпзвпљене и кпје ће управне и 
казнене мјере инспектпри предузети. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


