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Представници Свјетске Банке посјетили Инспекторат Републике Српске 
 
Представници Свјетске Банке посјетили су 05. јуна 
2019. године Инспекторат Републике Српске у оквиру 
мисије за припрему новог Пројекта унапређења 
конкурентности и институционланог јачања. Циљ 
посјете било је упознавање са организацијом и радом 
Инспектората Републике Српске, а све како би се у 
наредном периоду идентификовале потребе за 
јачањем технолошких и материјалних капацитета.  
Вршилац дужности директора Инспектората 
Републике Српске, Данијела Батар са сарадницима, 
представила је основне активности овог органа, улогу 
и значај инспекцијског надзора у цијелом систему, те 
приоритете, потребе и визије институције за наредни 
период. Представници Свјетске Банке информисали 
су присутне о областима које ће бити обухваћене 

новим пројектом, а као посебно важна истакнута је техничка и финансијска подршка према повећању 
конкурентности и квалитета домаће производње. У том циљу, рад инспекцијских органа је усмјерен на 
снажну подршку домаћој пољопривредној производњи и потребе самих произвођача како би несметано 
могли пласирати своје производе на различита тржишта. 

Одржан састанак о текућим активностима у Пословној зони “Инцел”  
 
С циљем рјешавања проблема загађења 
полихлорованим бифенилима (пираленом), у Пословној 
зони “Инцел” на иницијативу Инспектората Републике 
Српске одржан је састанак дана 14.06.2019. године, 
којем су присуствовали представници свих релевантних 
институција за рјешавање овог питања. Према 
информацијама поступајућег еколошког инспектора 
Града Бања Лука уз подршку ЈНУ „Института за заштиту 
и екологију Републике Српске“, узето је преко 50 
узорака земљишта  за потребе анализа, предузете су 
мјере на спречавању приступа неовлаштеним лицима 
на одређеним локацијама у пословној зони, као и 
прекршајне мјере против субјеката који су затечени у 
прекршају. У циљу спречавања неовлаштеног измјештања земље, отпада или грађевинског материјала из 
круга пословне зоне, Инспекторат је упутио допис Министарству унутрашњих послова Републике Српске са 
захтјевом за помоћ око обезбјеђивања локације и контроле кретања теретних возила. На састанку су 
разматране и потребне активности на испитивању воде и седимента у непосредној близину пословне зоне, 
што је накнадно и учињено од стране водне инспекције, као и даље активности на изради пројекта санације. 
Такође, присутни су се усагласили да је у постуке инспекцијског надзора на простору пословне зоне потребно 
укључити и инспекторе из других инспекцијских сектора ради предузимања мјера из њихове надлежности.  
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Инспекторат посјетио Министарство инфраструктуре, грађевинарства и саобраћаја Србије  
 
Пети сусрет инспекцијских органа Министарства инфраструктуре, 
грађевинарства и саобраћаја Србије и Инспектората Републике Српске 
одржан је у Београду и Новом Саду, 24. и 25. јуна. У току радне посјете, 
поред размјене стручних искустава и пракси у примјени закона, 
инспектори су провели заједничке активности контроле градилишта 
жељезничке пруге Београд-Будимпешта, контроле нелегалног 
превоза, вангабаритног транспорта, односно ванредног превоза, 
водне пловидбе, транспорта опасних материја, контроле 
урбанистичког завода и друго. Сарадња надлежних инспекција 
Републике Српске и Републике Србије у области транспорта и 
инфраструктуре, урбанизма и грађевинарства, превоза опасних 
материја, безбједности водне пловидбе, допринијела је већој 
ефикасности у раду и једних и других, у погледу примјене добре 
праксе у области инспекцијског надзора, а све у циљу постизања већег 
степена поштивања прописа. Сходно томе договорено је заједничко 
дјеловање у наредном периоду посебно у пограничним зонама када је 
у питању легалност друмског превоза, водне пловидбе, стања и 
безбједности објеката инфраструктуре. Сљедећи, шести по реду сусрет 
одржаће се у Републици Српској у другој половини текуће године. 

 Инспекторат и Пореска управа у заједничким контролама 

 
 
Инспекторат Републике Српске-републичка 
тржишна инспекција и Пореска управа 
Републике Српске у априлу и мају реализовали 
су заједнички координисане инспекцијске 
контроле, у циљу сузбијања сиве економије и 
нелојалне конкуренције, те увођења у законске 
оквире субјеката који раде нерегистровани. 
Формирано је неколико инспекцијских тимова, 
који су вршили надзор на подручју цијеле 
Републике Српске, са акцентом на регистрацију 
субјеката, легалност робе у промету, издавање 

фискалних рачуна и пријаву радника у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса. 
Акценат у контролама стављен је на физичка лица која су оглашавала и  обављала различите услужне 
дјелатности, као што су производња и продаја бетонске галантерије, намјештаја, одржавање и поправка 
моторних возила, тапетарске и аутолимарске услуге и слично. У дијелу надлежности републичке тржишне 
инспекције у оквиру заједничке акције извршене су 62 контроле, у којима је изречено 45 забрана обављања 
дјелатности, пет рјешења о отклањању неправилности, једно рјешење о одузимању робе и 33 прекршајна 
налога укупне вриједности 32.000 КМ. 
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Проведена акција контроле дјечијих играоница 
 
На иницијативу Инспектората Републике Српске, у марту и 
априлу проведена је акција надзора над радом дјечјих 
играоница широм Републике Српске, коју су реализовали 
републички и општински здравствени и тржишни инспектори. 
Акценат у контролама био је усмјерен на регистрацију објеката 
и безбједност дјеце. Циљ је прегледом утврдити потенцијалне 
ризике од повређивања, посебно у смислу постојања оштрих 
ивица, оштећења опреме, могућности запињања и падања 
дјеце и слично. Контролисано је обављање и документовање 
периодичне процјене ризика у складу са прописима, а која 
треба да идентификује све аспекте ризика у објекату у погледу 

опреме и средстава која дјеца користе и са којима дјеца могу доћи у контакт. Такође, контролом је 
обухваћено и одржавање хигијене у складу са прописима из области заразних болести, а што може негативно 
утицати на здравље дјеце. Укупно је контролисана 129 играоница. Најчешће утврђени недостаци су 
необављање периодичне процјене ризика, коју су послодавци дужни обављати најмање једанпут квартално, 
неуписивање шифре дјелатности у рјешење о регистрацији, необављање контроле микробиолошке чистоће 
објеката, недовољна хигијена објеката. Потенцијални ризици од повређивања дјеце који су уочени односили 
су се на оштећене заштитне мреже, необложене дрвене ограде, оштећене подне облоге, оштре ивице 
опреме и слично. У свим случајевима инспектори су наложили отклањање недостатака у прописаним 
роковима, како би се обезбиједили сви услови за сигуран боравак и игру дјеце. 

Заштита вода и животне средине у фокусу дјеловања 
 
У другом кварталу ове године значајне активности 
проведене су у области заштите вода и животне средине. 
Због појаве повећаног броја алги вршено је узорковање и 
анализа воде из ријеке Врбас у акумулацији Бочац и на 
водотоцима који се улијевају у акумулацију, као и воде из 
дистрибутивног система за јавно снабдијевање водом за 
пиће. Резултатима анализа потврђено је да су сви 
испитивани параметри у прописаним границама. Због 
појачаних падавина у мају и појаве плавног таласа 
континуирано је праћено стање квалитета и хигијенске 
исправности воде за јавно снабдијевање становништва у 
општинама и градовима које су захваћене поплавама. По 
налогу републичке водне инспекције у другој половини јуна 
извршено је и узимање узорака седимента из корита ријеке Врбас, како би се лабораторијским анализама 
утврдило евентуално постојање пиралена и других штетних материја у седименту. Лабораторијским 
анализама наведених узорака утврђено је да су вриједности полихлорованих бифенила, односно пиралена у 
границама циљаних и максимално дозвољених вриједности.  Поводом акцидента који се догодио крајем јуна 
на водотоку ријеке Укрине, када је због обилних падавина дошло до замућења водотока усљед сапирања 
површинских копова рудника Станари, по налогу републичке водне инспекције вршено је узорковање воде. 
Због ових природних процеса нису забиљежени негативни утицаји на биљни и животињски свијет водотока. 
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Рафтинг клубови под надзором инспекције 

Пред почетак рафтинг сезоне Инспекторат Републике 
Српске појачао је контроле субјеката који пружају услуге 
рафтинга, на првом мјесту са циљем осигурања 
безбједности корисника, те сузбијања рад 
нерегистрованих кампова и скипера без лиценце. 
Нелегалан рад наноси штету легалним рафтерима, 
смањује приходе у државним и буџетима локалних 
заједница, а упитно је и поштивање мјера безбједности, 
као и стручност самих водича. У складу са Законом о 
туризму, туристичке услуге које укључују спортско-
рекративне активности су туристичке услуге на дивљим 
водама, као што су: рафтинг, кајак, кану, сплаварење, 
кањонинг и остале сличне активности. За пружање ових 
услуга пружаоци услуга морају имати запослена стручна 
лица, као што су: инструктори, тренери, скипери и друга 
лица која су обучена за пружање услуга у складу са посебним прописима, односно која посједују лиценцу 
издату од одговарајуће асоцијације. Такође, инспекцијским надзором обухваћена је и контрола туристичке, 
односно рафтинг пловидбе са аспекта техничких прегледа чамаца, испуњености услова управљача чамцем и 
посједовање заштитне опреме код корисника пловидбе.  

 Инспекција рада  учествовала на конференцији  
“Стање и перспективе заштите на раду у Републици Српској" 

 
Републичка инспекција рада учествовала је на 
конференцији “Стање и перспективе заштите на раду у 
Републици Српској", коју је органозовало 
Министарство рада и борачко-инвалидске заштите 
Републике Српске поводом обиљежавања 28. априла, 
Свјетског дана безбједности и здравља на раду. Циљ 
конференције био је да се укаже на значај заштите на 
раду, јер само здрав радник може бити продуктиван 
радник. Живот, здравље и очување радних 
способности, вриједности су од посебног интереса које 
директно утичу на привредни развој цијелог друштва.  
Свакодневним превентивним радом на терену 
инспекција рада настоји да поред предузимања 

корективних мјера, кроз едукативно дјеловање упознаје послодавце и раднике са њиховим правима, 
обавезама и начином на који могу заједно унаприједити услове рада у Републици Српској. На конференцији 
је истакнуто да је управо у циљу подизање свијести о значају поштивања, унапређивања и примјењивања 
мјера заштите и здравља на раду републичка инспекција рада у 2018. години реализовала инспекцијску 
кампању под називом "Градимо безбједно-радимо без ризика", са посебним акцентом на радове на висини. 
Током мјесец дана кампање, 20 инспекцијских тимова извршило је око 480 превентивних контрола на 
активним градилиштима и код регистрованих пословних субјеката.  
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Надзор у спољнотрговинском промету у другом кварталу 2019. године 
 
Надлежне инспекције Инспектората 
Републике Српске су у другом 
кварталу ове године у 
спољнотрговинском промету, 
приликом увоза извршиле 31.418 
контрола пошиљки различитих врста 
роба, од чега је 18.959 пошиљки 
хране, 2.285 пошиљки хране за 
животиње, 2.443 пошиљке течних 
нафтних горива, 4.918 пошиљки 
предмета опште употребе и 
хемикалија, те 2.813 пошиљки које 
подлијежу обавезном 
фитосанитарном прегледу (сјеме, 
садни материјал, ђубрива...). По 
основу надзора у 
спољнотрговинском промету у буџет 
Републике Српске у другом кварталу 
ове године уплаћене су таксе у 
укупном износу од 1.253.849 КМ. 
 

За потребе лабораторијског 
испитивања квалитета, здравствене и 
микробиолошке исправности узето је 
1.385 узорака, и то 1.007 узорака 
хране, 55 узорака хране за 
животиње, 43 узорка течних нафтних 
горива, 183 узорка предмета опште 
употребе и 97 узорака 
пољопривредног репроматеријала 
(сјеме, садни материјал, ђубрива...). 
Лабораторијским анализама се 
захтијева испитивање параметара 
који представљају највећи ризик код 
одређеног производа, као што је 
недозвољена количина пестицида у 
воћу и поврћу, присуство различитих 
контаминаната у храни, 
концентрација одређених 
хемикалија у предметима опште 

употребе, карантински штетних организама у сјемену и садном материјалу, бројни параметри квалитета и 
друго. Пошиљке које се узоркују не пуштају се у промет прије добијања резултата лабораторијских анализа.  
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На основу резултата анализа код свега један одсто испитиваних узорака, односно 15 узорака, утврђено је да 
не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности, те је по том основу забрањен увоз 
пет пошиљки хране, три пошиљке играчака, три пошиљке материјала који долазе у контакт са храном, једне 
пошиљке средстава за одржавање хигијене и три пошиљке које подлијежу обавезном фитосанитарном 
прегледу.  

Забрањене пошиљке хране: 
 чај од листа коприве, поријеклом из 

Србије, у количини од 200 комада, 
због неодговарајућег квалитета 

 
 месне прерађевине, поријеклом из 

Србије, у количини од 235 кг, због 
смањеног садржаја меса 

 
 освјежавајућа пића, поријеклом из 

Србије, у количини од 3.340 комада, 
због недостатака на декларацији 

 
 јагоде поријеклом из Грчке, у 

количини од 2.560 кг, због повећаног 
садржаја пестицида 

 
 Прехрамбено сирће, поријеклом из 

Србије у количини од 19.968 комада, 
због неодговарајућег квалитета 

Забрањене пошиљке играчака: 
 играчака “LOL HAIR GOALS” и „LOL 

SURPRISE“, поријеклом из Кине, у 
количини од 12.960 комада, због 
садржаја фталата изнад допуштених 
вриједности 

 
 играчка “LOL SURPRISED”, 

поријеклом из Кине,  у количини од 
576 комада, због садржаја фталата 
изнад допуштених вриједности 

 
 играчка “LOL SURPRISED”, 

поријеклом из Кине, у количини од 
68 комада, због садржаја фталата 
изнад допуштених вриједности 

 
 ЏЕЗВА ЗА КАФУ СЕТ 3/1, поријеклом 

из Кине, у количини од 240 сетова,  
због оштећења  

 
 мутилице за тјесто и колаче, 

поријеклом из Кине, у количини од 
400 комада,  због миграција никла 
изнад допуштених количина  

 
 пластичне кашике, поријеклом из 

Турске, у количини од 15.000 
комада, због повећаног садржаја 
одређених хемикалија 

 
 шампон за косу, поријеклом из 

Србије, у количини од 800 комада, 
паковања од једног литра, због 
повећаног садржаја конзерванса 

Забрањене пошиљке који подлијежу 
обавезном фитосанитарном прегледу: 
 меркантилни кромпир, 

поријеклом из Грчке, у количини 
од 23,5 тона, због утврђено 
присуство штетног организма  

 
 меркантилни кромпир, 

поријеклом из Србије, у количини 
од 21.8 тона, због утврђено 
присуство штетног организма  

 
 Минерално ђубриво, поријеклом 

из Хрватске, у количини од  шест 
тона, због неодговарајућег 
квалитета 



Информативни билтен IV-VI 2019 

www.inspektorat.vladars.net                                                                                                                         8 

Надзор у унутрашњем промету у другом кварталу 2019. године 
 

Инспекторат Републике Српске је у другом кварталу 2019. године у 13 области инспекцијског надзора, у 
унутрашњем промету извршио 7.006 контрола, од чега је 1.860 контрола или 27 одсто, било са утврђеним 
пропустима у раду привредних субјеката.  У циљу отклањања утврђених неправилности, субјектима контроле 
изречено је 1.518 управних мјера, док је због почињених прекршаја издато 838 прекршајних налога у 
вриједности од  943.800 КМ, а надлежним судовима поднешено је 40 прекршајних и три кривичне пријаве. 
 

    Републичка тржишна инспекција је у другом кварталу 2019. 
године извршила 1.872 контроле, од чега је 355 или 19 одсто 
било са    утврђеним пропустима. У циљу отклањања утврђених 
неправилности изреченo je 235 управних мјерa, док су због 
почињених прекршаја издата 292 прекршајна налога у 
вриједности од 194.200 КМ и поднешене три прекршајне 
пријаве. Инспектори су привремено ван промета ставили робу 
у вриједности од 3.000 КМ, до отклањања администратисвних 
неправилности, док је због непосједовања доказа о поријеклу 
одузета роба у вриједности од 1.632. По конкретним 
рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних потрошачких права, извршено је 49 
контрола. Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за 
техничке производе, одјећу, обућу, телекомуникационе и  комуналне услуге. 
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Републичка водна инспекција је у другом кварталу 2019. године 
извршила 232 контроле, од чега је 86 или 37 одсто било са 
утврђеним пропустима. У циљу отклањања неправилности 
инспектори су изрекли 82 управне мјере, док је због почињених 
прекршаја издато 11 прекршајних налога у вриједности од 44.900 
КМ. 

Републичка пољопривредна инспекција је у другом кварталу 2019. 
године извршила 517 контрола, од чега је 66 или 13 одсто било са  
утврђеним пропустима. У циљу отклањања неправилности инспектори су 
изрекли 56 управних мјера, а због почињених прекршаја издато је 13 
прекршајних налога у вриједности од 11.400 КМ. За потребе 
лабораторијских анализа узето је преко 300 узорака садног материјала, 
због неодговарајућег квалитета уништено је око 316 килограма сјемена, 
док је због недостатака на декларацији из промета искључено 52 
килограма сјемена. 

Републичка шумарска инспекција је у другом кварталу 2019. 
године извршила 387 контрола, од чега је 165 или 43 одсто било 
са  утврђеним пропустима. У циљу отклањања неправилности 
инспектори су изрекли 137 управних мјера, док је због 
почињених прекршаја издато 148 прекршајних налога у 
вриједности од 188.900 КМ. Надлежним судовима инспектори су 
поднијели осам прекршајних и двије кривичне пријаве. У 54 
случаја извршено је одузимање шумских дрвних сортимената у 
укупној количини од 334 м³  чија вриједност се процјењује на 
36.665 КМ. Шумски дрвни сортименти су одузети на 
постројењима за примарну прераду дрвета и у промету, јер је контролама утврђено да исти нису жигосани, 
обројчени или недостаје пратећи отпремни искази, што указује на то да је ријеч о бесправној сјечи.  

Републичка ветеринарска инспекција је у другом кварталу 2019. 
године извршила 296 контрола, од чега је 85 или 29 одсто било 
са утврђеним пропустима у раду. У циљу отклањања 
неправилности инспектори су изрекли 79 управних мјера, а због 
почињених прекршаја издат је 21 прекршајни налог у 
вриједности од 18.400 КМ. По налогу инспектора уништено је 483 
килограма намирница животињског поријекла и 250 килограма 
сточне хране због протеклог рока употребе и непотпуних 
деклатација. 
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Републичка инспекција рада је у другом кварталу 2019. године 
извршила 1.374 контроле, од чега је 439 или 32 одсто било са 
утврђеним пропустима. Инспектори су у циљу отклањања 
неправилности субјектима контроле изрекли  337 управних мјера, а 
због почињених прекршаја издали су 129 прекршајних налога у 
вриједности од 238.750 КМ и поднијели 28 прекршајних пријава 
надлежним судовима.  Инспектори су код послодаваца затекли 134 
радника који нису имали закључен  уговор о раду и нису били  
пријављени на обавезне видове осигурања. У другом кварталу ове 
године на радном мјесту догодиле су се 22 теже повреде и двије 
повреде са смртним исходом.  

Републичка техничка инспекција је у другом кварталу 2019. године 
извршила 485 контрола, од чега је 69 или  14 одсто било са утврђеним 
пропустима. Инспектори су у циљу отклањања неправилности 
субјектима контроле изрекли 65 управних мјера, а због почињених 
прекршаја издата су четири прекршајна налога у вриједности од 
50.000 КМ. У оквиру контроле квалитета течних нафтних горива, на 
бензинским пумпним станицама, терминалима и складиштима течних 
нафтних горива, узето је 476 узорака за потребе лабораторијског 
испитивања.  

Републичка саобраћајна инспекција је у другом кварталу 2019. 
године извршила 323 контролe, од чега је 103 или 32 одсто било 
са утврђеним пропустима. У циљу отклањања неправилности 
субјектима контроле изречено је  55 управних мјера, а због 
почињених прекршаја издато је 106 прекршајних налога у 
вриједности од 52.850 КМ. За седам станица техничког прегледа 
изречена је мјера привремене забране рада због фиктивног 
техничког прегледа извршеног без присуства и тестирања возила, 
декларисања неисправног возила исправим или због 
неприсуствовања стручних лица контроли. 

Републичка урбанистичко-грађевинска и еколошка 
инспекција је у другом кварталу 2019. године извршила 296 
контрола, од чега су 74 или 25 одсто било са утврђеним 
пропустима у раду. У циљу отклањања неправилности 
субјектима контроле изречено је 66 управних мјера, док је због 
почињених прекршаја издато 10 прекршајних налога у 
вриједности од 18.000 КМ.  
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Републичка инспекција за храну је у другом кварталу 2019. године 
извршила 283 контролe, од чега је 110 или  39 одсто било са 
утврђеним пропустима у раду. У циљу отклањања утврђених 
неправилности субјектима контроле је изречено 106 управних 
мјера, док је због почињених прекршаја издато 47 прекршајних 
налога у вриједности од 39.600 КМ. По налогу инспектора из 
промета је повучен 81 килограм хране, због неодговарајуће 
декларације, сензорних промјена или истеклог рока употребе.  

 
Републичка здравствена инспекција је у другом кварталу 2019. 
године извршила 444 контроле, од чега је 178 или 40 одсто 
било са утврђеним пропустима. Инспектори су у циљу 
отклањања неправилности субјектима контроле изрекли 175 
управних мјера, док је због почињених прекршаја издато 45 
прекршајних налога у вриједности од 70.150 КМ и поднешена 
једна прекршајна пријава. 
 

 Републичка просвјетна инспекција је у другом кварталу 2019. 
године извршила 254 контроле, од чега је 54 или 21 одсто било 
са утврђеним пропустима. У циљу отклањања неправилности 
васпитно-образовним установама изречено је 56 управних мјера, 
а због почињених прекршаја издато је осам прекршајних налога 
у вриједности од 11.500 КМ. Инспекцијским надзором 
обухваћени су предшколско, основно, средње и високо 
образовање. 

Републичка инспекција за заштиту од пожара је у другом 
кварталу 2019. године извршила 243 контроле, од чега је 76 или 31 
одсто било са утврђеним пропустима. Субјектима контроле 
инспектори су у циљу отклањања неправилности изрекли 69 
управних мјера, те издали четири прекршајна налога у вриједности 
од 5.150 КМ. Посебна  пажња  је  усмјерена на контролу објеката 
од посебног интереса за Републику Српску, привредне субјекте са 
великим пожарним оптерећењем и могућим условима за 
избијање и ширење пожара и експлозија. 



Република Српска 
Републичка управа за инспекцијске послове 

Инспекторат Републике Српске 
78000 Бања Лука 

Трг Републике Српске 8 
Тел: +387 51 334 627 
Факс: +387 51307 955 

Email: uprava@inspektorat.vladars.net  


