ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

А. Увод
Републичка управa за инспекцијске послове (у даљем тексту: Инспекторат) је самостална републичка управа која обавља послове управе од
општег значаја за Републику Српску, чија је улога да врши инспекцијске, управне, стручне и друге послове и тиме подстиче друштвену дисциплину у
извршавању закона и других прописа. Инспекторат је организован према функционалном принципу са инспекцијским секторима као основним
организационим јединицама. У Инспекторату су организоване: инспекција за храну, тржишна инспекција, пољопривредна инспекција, шумарска
инспекција, ветеринарска инспекција, водна инспекција, техничка инспекција, саобраћајна инспекција, урбанистичко-грађевинска и еколошка
инспекција, инспекција рада, здравствена инспекција, инспекција за просвјету и спорт и инспекција за заштиту од пожара. Тринаест инспекција у
Инспекторату обухвата инспекцијским надзором све привредне и ванпривредне области у Републици Српској и надзире примјену преко 160 закона и
700 подзаконских аката у око 70 области надзора. За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету, приликом увоза роба,
тржишни, фитосанитарни, здравствени и инспектори за храну присутни су на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици
Српској.
У 2021. години инспекције Инспектората су у унутрашњем инспекцијском надзору извршиле укупно 27.737 инспекцијских контрола, а план је
остварен у проценту од 106,8 %. Удио контрола са неправилностима у 2021. години (24,9 %) на нивоу Инспектората је за 0,6 % виши у односу на
прошлу годину.
Треба напоменути да је у 2021. години од укупног броја извршених контрола 36,36 % ванредних контрола, односно контрола на основу
захтјева других органа и организација, правних и физичких лица. Ванредне контроле захтијевају већу ангажованост инспектора и самим тим смањују
могућност ефикаснијег планирања редовних контрола с циљем планског уређења појединих области инспекцијског надзора.
У 2021. години изречене су 4.482 управне мјере (отклањање неправилности, одузимање робе, забрана обављања дјелатности, рушење
објеката, уништавање и сл), што је више него у посматраном периоду за 2020. годину (4.246), док је прекршајних мјера (прекршајних налога и
пријава) у 2021. години било 4.291, а у 2020. години 2.785.
Инспектори су субјекте контроле, код којих су констатоване теже неправилности, санкционисали путем прекршајних налога у укупном износу
од 4.984.260 КМ.
У спољнотрговинском надзору инспекције Инспектората (тржишна, фитосанитарна, здравствена и инспекција за храну) извршиле су контроле
робе по свима захтјевима увозника. Укупно је у спољнотрговинском надзору извршено 119.456 прегледа, а од тога броја у 0,15 % случајева су
констатоване одређене неправилности, за које су инспектори, у циљу њиховог отклањања, предузели одговарајуће мјере. По основу наплаћених
накнада у спољнотрговинском промету у буџет Републике Српске у извјештајном периоду у 2021. години је уплаћено 5.335.892 КМ.
Квантитативна анализа извршених контрола и предузетих мјера за период I – XII 2021. године.
Опширније информације о раду и ефектима рада инспекција, главни инспектори су доставили ресорним министарствима, а на основу којих је
могуће вршити детаљније анализе активности и резултата рада у посматраном извјештајном периоду.
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Током извјештајног периода Инспекторат је наставио са активним учествовањем у спровођењу мјера у борби против пандемије вируса
корона. По овом основу, инспектори свих сектора инспекција у Инспекторату су извршили и 34.542 контроле споровођења ванредних мјера за
спречавање и сузбијање заразних болести. Од укупног броја извршених контрола, 863 је било неуредних. Том приликом инспектори су изрекли 39
забрана и издали 1.329 прекршајна налога у укупном износу од 1.259.300 КМ.
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Извјештај о предузетим прекршајним мјерама у периоду од 01.01.2021. године до 31.12.2021. године
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Спровођење ванредних мјера за спречавање и сузбијање заразних болести у 2021. години
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Судских поступака по прекршајним налозима и захтјевима за покретање прекршајних поступака било је 369, од чега је највећи проценат
изречених новчаних казни око 47 %, што у финансијском смислу чини износ од 213.428 КМ, а коју наплативости овај орган не може приказати, јер не
води евиденцију о наплативости новчаних казни које су изречене судским одлукама. Сходно одредбама Закона о прекршајима Републике Српске,
судови прате извршење новчаних казни и других мјера изречених рјешењем о прекршају. Преостали исходи судских поступака се односе на условну
пресуду, доношење ослобађајуће пресуде, обустављање поступка и изрицање укора.
И даље је примјетан велики број условних казни у случајева у којима је затражено судско одлучивање, те оне чине 37,8 % од укупног броја
исхода судских поступака, што свакако не доприноси постизању сврхе кажњавања, како специјалне, тако ни генералне превенције.
Одобрени буџет Инспектората за 2021. годину износио је 14.067.800 КМ, Ребалансом буџета Републике Српске је одобрен буџет у износу
14.309.900, док је реализовани буџет 14.040.037, што је за 269.863 КМ мање од коначног одобреног буџета у 2021. годину. Одобрени буџет је био
довољан за измирење свих обавеза насталих пословањем Инспектората у 2021. години.
Закључне напомене
Инспекторат је у 2021. години своје ресурсе усмјерио и на спровођење мјера у борби против пандемије новог вируса корона, међутим, упркос
томе, уложени су максимални напори да инспекцијски надзор у другим областима рада нема значајна одступања од планом предвиђених
активности. Инспекторат ће и даље наставити да се максимално ангажује у контроли спровођења наведених мјера у складу са одлукама Владе
Републике Српске и Републичког штаба за ванредне ситуације.
Влада Републике Српске је Закључком, број: 04/1-012-751/19 од 14.03.2019. године одобрила „План одржавање и надоградње IMS-а“ и додијелила
финансијска средства Републичкој управи за инспекцијске послове за његово финансирање на основу „Одлуке о измјени Одлуке о одређивању
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приоритетних пројеката из програма јавних инвестиција Републике Српске за финансирање из буџета у 2019. години“, број: 04/1-012-2-1739/19 од
11.07.2019. године („Службени гласник Републике Српске“ број 59/19). Надоградња Инспекцијског информационог система (IMS) је неопходна ради
технолошке застарјелости хардверске и софтверске платформе на којој је израђен информациони систем који је од суштинског значаја за рад
инспектора на терену и праћења њиховог рада, генерисања извјештаја итд. Процедура избора најбољег понуђача је завршена у новембру 2020.
године и у току је процес имплементације уговорених обавеза.
Потешкоће у раду контролним органима и даље представља недостатак регистара привредних субјеката, који би се користили за планирање
контрола.
Потребно је иницирати доношење неопходних закона, односно измјена и допуна закона и подзаконских аката чије је доношење предвиђено
законом, а све у циљу боље примјењивости у пракси.
Неопходно је обезбиједити техничке услове за провођење прописа, као што су лабораторијски капацитети, гдје треба инсистирати на акредитацији и
цертификацији примијењених метода код овлаштених лабораторија.
Неопходно је појачати сарадњу са судовима, а све како би се постигла сврха кажњавања у прекршајним поступцима, како специјалне тако и
генералне превенције, тј. утицаја на друге да не чине прекршаје.
Отвореност и транспарентност у раду Инспектората се постиже дјеловањем службе за односе са јавношћу (303 изјаве за медије), постојањем
званичне интернет странице, ажурним одговарањем на захтјеве за приступ информацијама (обрађено 139 захтјева), функционисањем Центра за
пријаве и притужбе Инспектората (обрађено 1.831 пријава), коришћењем Апликације за пријављивање корупције (АПК) и др.
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Б. Преглед реализације годишњих резултата и активности
Секторска област 1. Инспекторат
Стратешки циљ 1: Системом јавности и транспарентности у раду омогућити развијање услова за стварање климе за повећање друштвене дисциплине у
примјени прописа, стицање повјерења грађана и правних лица у рад Инспектората унапређењем инспекцијског система у складу са добрим праксама
Европске уније
Редовним информисањем јавности и професионалном сарадњом са медијима и грађанима, Инспекторат је транспарентно и
јавно учинио доступнима све релевантне информације о раду овог органа, на начин да промовише двосмјерну комуникацију,
Допринос остварењу унапређење проактивног информисања, те развијање дијалога као основног концепта комуникације, а све у циљу унапређења
стратешког циља
повјерења грађана у рад институција.
Правилном евиденцијом и кретањем аката и друге службене документације омогућен је лакши приступ и боља комуникација
грађана и правних лица са Инспекторатом.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Одјељење за унутрашњу контролу је имало мањи број контрола од планираних
Проценат извршења
због ангажованости на проблематици корона вируса. Одјељење има свега два
Годишњег плана
100 %
78 %
запослена те свако ангажовање на другим пословима знатно утиче на реализацију
унутрашње контроле
планираних активности.
Возила предвиђена за експлоатацију у 2021. години у саставу возног парка су
регистрована прије истека важења регистрације у складу са уплатама
Проценат регистрованих и
Министарства финансија. Вршено је редовно одржавање службених возила у
технички исправних
100 %
100 %
извјештајном периоду. Уштедама и прегруписавањем средстава у оквиру
службених аутомобила
институције, обезбјеђена су материјална средства и добијене неопходне
сагласности за набавку три моторна возила. У оквиру пројекта за јачање
капацитета фитосанитарног сектора извршена је набавка 13 моторних возила.
Проценат извјештаја
креираних на основу
По сваком захтјеву непосредног руководиоца службеник задужен за приступ
достављених
100 %
100 %
регистровања у електронском систему евиденције радног времена је извјештаје
информација и
креирао и достављао на даље поступање.
прослијеђених по захтјеву
непосредног руководиоца
Проценат правилног
У извјештајном периоду Републичка управа за инспекцијске послове запримила је
кретања и евиденције
100 %
100 %
број 21.568 аката.
аката и друге службене
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документације и њиховог
службеног саобраћаја са
другим органима

Годишњи медија
мониторинг

Успостављање
функционално независне
Јединице за интерну
ревизију

Сви Захтјеви за
приступ
информацијама
упућени
Инспекторату
Републике Српске
од стране медија
обрађени су и
реализовани у
законом
прописаним
Позитивна
роковима,
перцепција медија уобзирујући и
о раду
дневне рокове
Инспектората
новинара. Сходно
томе те личном
контакту са
новинарима
можемо са
сигурношћу рећи
да су медији
имали и више
него позитивну
слику о
институцији.
Успостављена
Јединица за
интерну ревизију

Успостављена и
кадровски
комплетирана
Јединица за

Израдом Годишњег медија мониторинга врши се анализа новинарских упита по
областима и секторима инспекцијског надзора за које медији показују највеће
интересовање, а на основу чега се планира комуникација за наредни период.
Такође врши се анализа области и тема које нису довољно заступљене у јавности
и које је потребно делегирати. Анализира се структура упита по медијима ради
утврђивања који медији у највећој мјери прате рад Инспектората и на који начин
извјештавају о истом.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Републичкој управи за инспекцијске послове у интерној ревизији су планирана
два радна мјеста и то руководилац Јединице за интерну ревизију и интерни
ревизор, а систематизована и планирана радна мјеста су попуњена.
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интерну ревизију
Проценат учествовања на
обукама интерних
ревизора ради стицања
неопходних стручних
знања и вјештина

Проценат реализованих
мјера из Акционог план
за реализацију стратегије
инфраструктуре квалитета
производа и услуга у
Републици Српској за
период 2019-2023. године

100 % учествовање
на обукама
интерних ревизора
у организацији
Централне
јединице за
хармонизацију

100 %
учествовање на
обукама интерних
ревизора

100 %

Утврђени
неусаглашени
производи су 100
% повучени са
тржишта

Интерни ревизори у 2021. години су учествовали на свим одржаним on-line
едукацијама јер због околности изазваних корона вирусом није било других
едукација и семинара. Закон о систему интерних финансијских контрола
прописује обавезну едукацију којој интерни ревизори морају присуствовати, како
због стицања нових знања, тако и због прикупљања бодова неопходних за обнову
лиценце. С обзиром на епидемиолошку ситуацију у 2021. години едукације су
углавном организоване on-line.
Здравствена инспекција је у 2021. години извршила 819 контролa у области
промета лијекова, хемикалија и предмета опште употребе. Донесенo је 247
управних мјера од чега 180 мјера отклањања недостатака и 65 мјера забране и 2
уништавања. Издато је 65 прекршајних налога са новчаним износом од 130.650
КМ.
На основу годишњег плана узорковања за 2021. годину извршено је узорковање
28 предмета опште употребе (дјечије пелене, играчке, средства за чишћење
вјетробранског стакла, козметички производи, посуђе и накит). Од укупно 28
узорака, 1 узорак (зимска текућина за прање вјетробранског стакла) је неуредан, а
односио се на недозвољен ниво садржаја метанола.
Узорковање производа је дијелом рађено у сарадњи са Агенцијом за надзор над
тржиштем БиХ, а јавност је обавјештавана о неисправним производима путем
јавних медија.
Републичка тржишна инспекција је у 2021. години вршила надзор
непрехрамбених потрошачких производа. Вршене су административне и визуелне
контроле производа, те узорковање за лабораторијско испитивање. Контролисано
је 65 различита модела производа. Од укупног броја контролисаних производа
лабораторијски су испитана 46 производa. Код 27 модела утврђене су разне врсте
недостатака.
Контролисана су артикли-апарати за бријање, базени за дјецу, бицикли за дјецу,
дјечија сједала за бицикле, дјечије столице за храњење, електричне свјетиљке
опште намјене, електрични вентилатори, кварцне гријалице, ласерски производи,
посуђе за кување под притиском, пуњачи за батерије, рефлектујући прслуци,
роштиљи на чврста горива, ручно управљани моторни тримери за траву,
скејтборди, свјетлосни ланци, фабрички малтери за унутрашње зидове, ручне
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електричне брусилице са диском и термоизолациони производи зграде).
Са тржишта је повучено 10.966 комада производа, уништено 4.044 комада
(свјетлосни ланци) и извршено усклађивање за 373 производа..
Када су у питању непрехрамбени производи проблем представља мали број
овлашћених и акредитованих лабораторија у Републици Српској и у БиХ.
Оперативни циљ 1.1 Ефективним и свеобухватним спровођењем унутрашњих контрола и претходних поступака обезбиједити законито и
професионално поступање инспектора и других запослених
Допринос
остварењу
Одјељење за унутрашњу контролу је континуирано током цијеле године вршило унутрашње контроле, пружало стручну помоћ
оперативног
инспекторима у циљу побољшања рада и обезбјеђења законитог и професионалног рада инспектора.
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Број редовних
Одјељење за унутрашњу контролу је имало мањи број контрола од планираних
унутрашњих контрола
50 редовних
39 редовних
због ангажованости на проблематици корона вируса. Одјељење има свега два
према годишњем и
контрола
контрола
запослена те свако ангажовање на другим пословима знатно утиче на реализацију
мјесечним оперативним
планираних активности.
плановима
Проценат спроведених
претходних поступака по
У 2021. години Одјељењу за унутрашњу контролу нису биле подношене
поднесеним
100 %
100 %
иницијативе за покретање дисциплинског поступка те није било спровођења
иницијативама за
претходних поступака.
покретање
дисциплинског поступка
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Редовне унутрашње контроле према унапријед
Одјељење за
1.1.1.
утврђеним плановима.
унутрашњу
ДА
Не
контролу
Ванредне унутрашње контроле по запримљеним
Одјељење за
1.1.2.
ДА
Не
представкама.
унутрашњу
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контролу
Обрада иницијатива за покретање дисциплинских
Одјељење за
1.1.3.
поступака, а затим спровођење претходних
унутрашњу
ДА
Не
поступака.
контролу
Оперативни циљ 1.2. Обезбиједити рационално и несметано коришћење возног парка, као и побољшање радне дисциплине постизањем
једнообразности у понашању запослених
Допринос
Одјељење за координацију рада Инспектората и опште послове редовно је ажурирало евиденцију о стању возног парка,
остварењу
свеобухватну евиденцију фитосанитарних сертификата, те редовне и потпуне извјештаје о регистровању у електронском систему
оперативног циља евиденције радног времена.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат благовремених
100 % регистрација
регистрација и
и поправки
Регистрација службених возила је извршена у складу са уплатама Министарства
извршених редовних
извршено, у
финансија, те су за сва возила извршена продужења регистрације као и извршене
сервисирања и поправки
100 %
складу са уплатама
поправке којима се одржава минимум техничке исправности возила која су у
службених аутомобила у
Министарства
процесу експлоатације.
односу на укупан број
финансија
потребних
У евиденцији фитосанитарних сертификата у извјештајном периоду, заведено је и
100 % издатих
линковано укупно 4.216 издатих фитосертификата који се односе на извоз, од чега
достављених
Евиденција
су 32 обрасца поништена због техничких грешака приликом штампања и 28
фитосанитарних
100 %
фитосанитарних
фитосанитарних сертификата који се односе на реекспорт. У 104 дневна
сертификата
сертификата
извјештаја која су израђена за ,,Управу за заштиту здравља биља БиХ'',
евидентирано и
достављена су укупно 262 фитосанитарна сертификата која су издата за Руску
линковано
Федерацију, од којих је 6 поништено.
100 % генерисаних
Проценат генерисаних
и интерно
извјештаја о
дистрибуираних
регистровању у
извјештаја у
100 %
Извјештаји су генерисани и достављени по захтјеву руководиоца.
електронском систему
складу са
евиденције радног
унутрашњим
времена
политикама или
захтјевима
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Редни
број

Назив активности

1.2.1.

Прикупљање захтјева за редовно сервисирање и
поправку службених аутомобила у Управи
Инспектората, надзирање квалитета и вриједности
извршених услуга, те подношење рекламација за
сервисирање наведених возила.

1.2.2.

Ажурирање евиденција фитосанитарних
сертификата по достављању података од стране
Одјељења за информатику и фитосанитарних
инспектора, те просљеђивање Управи за заштиту
здравља биља БиХ дневних извјештаја о
фитосанитарним сертификатима који су издати за
Руску Федерацију.

Реализација активности
Статус
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
Одјељење за
координацију
рада
ДА
Инспектората
и опште
послове
Одјељење за
координацију
рада
Инспектората
и опште
послове

ДА

Влада утврдила

Не

Не

Одјељење за
координацију
Интерно генерисање и дистрибуирање извјештаја
рада
1.2.3.
из софтвера „Евиденције присутности на раду“ у
ДА
Не
Инспектората
складу са унутрашњим политикама и захтјевима.
и опште
послове
Оперативни циљ 1.3. Обезбиједити једнообразан и функционалан рад писарница у Инспекторату
Допринос
Редовним, благовременим и једнообразним поступањем писарница у складу са Упутством о архивском и канцеларијском
остварењу
пословању омогућен је несметан рад службеника у Инспекторату.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат писмена
100 %
Евидентирање запримљених писмена вршено је редовно и благовремено у
евидентираних у
евидентираних у
складу са Упутством о канцеларијском и архивском пословању у Републичкој
информациони систем од
складу са
100 %
управи за инспекцијске послове.
укупног броја
Упутством о
запримљених
канцеларијском и
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архивском
пословању у
Републичкој
управи за
инспекцијске
послове
Проценат распоређених и
придружених писмена у
односу на укупан број
запримљених
Проценат отпремљених
писмена од укупног броја
писмена достављених за
отпрему
Проценат архивираних
предмета од укупног
броја достављених
предмета за архивирање

Евиденција позива

Редни
број
1.3.1.

100 %

100 %

Распоређивање и придруживање запримљених писмена вршено је редовно и
благовремено у складу са Упутством о канцеларијском и архивском пословању у
Републичкој управи за инспекцијске послове.

100 %

100 %

Отпрема поште се вршила редовно и благовремено у складу са Упутством о
канцеларијском и архивском пословању у Републичкој управи за инспекцијске
послове.

100 %

100 %

Предмети су се редовно архивирали и благовремено се излучио безвриједни
канцеларијски материјал.

Сви запримљени
позиви
благовремено
достављени
директору и
унесени у
Евиденцију позива

100 %

Назив активности
Пријем писмена и остале поште, те евидентирање
писмена у складу са Упутством о канцеларијском и
архивском пословању у Републичкој управи за
инспекцијске послове.

Реализација активности
Статус
Носилац
ДА /
НЕ
Централна
писарница

ДА

За неизвршено указати на разлоге

Влада утврдила

Не
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Распоређивање писмена на надлежне
организационе јединице у Инспекторату,
Централна
1.3.2.
ДА
Не
придруживање писмена већ отвореним
писарница
предметима, те интерна достава истих.
Отпрема свих писмена достављених Централној
писарници у електронској и папирној форми, на
начин који је дефинисао главни инспектор/
Централна
1.3.3.
ДА
Не
инспектор/ начелник административног одјељења/
писарница
овлаштени службеник путем интерне доставе у
Инспекцијском информационом систему.
Прихватање интерне доставе у Инспекцијском
информационом систему и физичке доставе
предмета од стране службеника који је водио
Централна
1.3.4.
поступак, те додјела архивског броја предмету,
ДА
Не
писарница
затим њихово одлагање на мјесто предвиђено
Упутством о канцеларијском и архивском пословању
у Републичкој управи за инспекцијске послове.
Пријем и евиденција достављених позива упућених
Централна
1.3.5.
од стране различитих институција и номинација
ДА
Не
писарница
чланова радних група уколико се то захтијева.
Оперативни циљ 1.4. Транспарентним информисањем јавности и проактивним приступом y односима с јавношћу, допринијети бољем угледу
Инспектората као институције отворене за комуникацију
Сви захтјеви за приступ информацијама упућени Инспекторату од стране медија, физичких и правних лица обрађени су и
реализовани у законом прописаним роковима. Инспекторат настоји да кроз организовану и осмишљену стратегију односа с јавношћу
Допринос
допринесе унапређењу континуираног и дугорочног обликовања јавног мњења у сврху остваривања јавног и друштвено корисног
остварењу
интереса, давањем тачних и правовремених чињеница, те планском и ефикасном управљању информацијама у смислу проактивног
оперативног
дјеловања. Циљ стратешког приступа односима с јавношћу је да се планираним и контролисаним активностима интерне и екстерне
циља
комуникације, јавности представе рад и резултати рада Инспектората, настојања и достигнућа овог органа у правцу унапређења
стања у контролисаним областима и друга важна питања из дјелокруга рада овог органа. Инспекторат промовише транспарентност у
раду и приступачност свим структурама становништва.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат ријешених
100 %
100 %
У 2021. години Инспекторат је пласирао 303 изјаве за медије
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новинарских упита
Проценат ријешених
захтјева за приступ
информацијама од стране
физичких и правних лица
Саопштења за јавност

100 %

100 %

Благовремено
објављена сва
достављена
проактивна
саопштења

Благовремено
објављена сва
достављена
проактивна
саопштења

У 2021. години Инспекторат је обрадио 136 Захтјева за приступ информацијама
упућен од стране физичких и правних лица у складу са Законом о слободи
приступа информацијама
У 2021. години путем Српске новинске агенције (СРНА) пласирана су 76 саопштења
за јавност

На интернет страници Инспектората у 2021. години објављено је 158 информација
из различитих области инспекцијског надзора. Ријеч је о резултатима контрола,
Све достављене
мјерама на сузбијању ширења вируса корона, проведеним испитивањима,
Ажурирана интернет
информације
100 %
анализама, одржаним састанцима и осталим дешавањима. Такође, на страници је
страница
објављене
објављен и Извјештај о раду за 2020. годину, План рада за 2021. годину, План
благовремено
јавних набавки за 2021. годину, те бројне информације у вези са реализацијом
јавних набавки и друго.
У складу са Годишњим планом рада Републичке управе за инспекцијске послове
План кризног
Израђен
Израђен
за 2021. годину, Одјељење за односе с јавношћу израдило је План кризног
комуницирања
комуницирања, који је усвојен од стране директора Инспектората.
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Обрадити и реализовати све захтјеве за приступ
Одјељење за
1.4.1.
информацијама од стране медија у законски
односе с
ДА
Не
прописаном року
јавношћу
Захтјеве за приступ информацијама упућене од
Одјељење за
стране физичких и правних лица ријешити у складу
1.4.2.
односе с
ДА
Не
са Законом о слободи приступа информацијама
јавношћу
Републике Српске.
Благовремено и проактивно објавити све
Одјељење за
1.4.3.
ДА
Не
информације/саопштења достављена од стране
односе с
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организационих јединица у Инспекторату, а која су
од значаја за јавност.
Благовремено на званичној интернет страници
објављене све информације достављене на објаву
од стране организационих јединица у Инспекторату.

јавношћу

Одјељење за
1.4.4.
односе с
ДА
Не
јавношћу
Одјељење за
Израдити и усвојити План кризног комуницирања у
1.4.5.
односе с
ДА
Инспекторату Републике Српске
јавношћу
Оперативни циљ 1.5. Унаприједити активности Инспектората, путем пружања независне и објективне процјене адекватности и ефикасности система
финансијског управљања и контрола, консултација и давање препорука
Допринос
остварењу
Давањем препорука и праћењем провођења истих Интерна ревизија је дала допринос остварењу оперативног циља и унапређењу
оперативног
пословања организације.
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Све ревизије планиране годишњим планом интерне ревизије у Републичкој
Проценат извршења
управи за инспекцијске послове су извршене. Ревизијом су у протеклој години
100 % извршених
100 % извршених
ревизија планираних
били обухваћени сектори и одјељења Инспектората који до сада никада нису
ревизија
ревизија
Годишњим планом
били предмет ревизије. У извјештајима су дате препоруке, израђени и усвојени
акциони планови.
Послије достављених ревизорских извјештаја донесени су и усвојени акциони
Проценат спроведених
90 % спроведене
50 % спроведене планови, са препорукама и роковима за провођење истих. Неке од препорука су
препорука интерне
препоруке
препоруке
проведене, неке су још у фази провођења, јер рокови за имплементацију још нису
ревизије
истекли.
Проценат присуства
С обзиром на епидемиолошку ситуацију у 2021. години све планиране едукације
обукама предвиђеним за
Присуство на 90 %
Извршено
одржаване су on-line, те су интерни ревизори присуствовали свим тако
континуирану едукацију и
обука
планираним едукацијама.
другим обукама
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
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1.5.1.

Спровођење интерних ревизија у складу са
степеном приоритета и ризика.

Јединица за
интерну
ревизију

ДА

Не

Израда ревизорског извјештаја након сваке
Јединица за
спроведене ревизије са планом спровођења
1.5.2.
интерну
ДА
Не
препорука, достављање директору и руководиоцу
ревизију
сектора у чијем је ревизија спроведена.
Присуство обукама предвиђеним за континуирану
Јединица за
едукацију интерних ревизора и другим обукама у
1.5.3.
интерну
ДА
Не
циљу обезбјеђења неопходних стручног знања и
ревизију
вјештина из области интерне ревизије
Оперативни циљ 1.6. Омогућити присуство запослених на стручним обукама, конференцијама и експертским мисијама како би унапређеним знањем
обезбиједили дјелотворнији рад
Допринос
Инспекторат је током цијеле године упућивао своје представнике, у складу са њиховим обавезама и расположивим временом, на
остварењу
све врсте едукација за које је достављен позив.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат присуства
У 2021. години запримљено је 68 позива и номинација чланова радних група
именованих учесника по
достављених од стране различитих институција од којих је Републичка управа за
100 %
86 %
захтјеву организатора
инспекцијске послове учествовала на 33 семинара, 9 радионица, 10 обука и 16
семинара
радних група.
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Присуство на свим обукама, радионицама,
конференцијама, експертским мисијама и слично,
организованим у склопу пројеката или од стране
Сви сектори и
1.6.1.
других институција у земљи и иностранству за које
ДА
Не
одјељења
Инспекторат буде имао обезбијеђена и предвиђена
финансијска средства, а којима ће се допринијети
унапређењу знања запослених и рада институције.
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Стратешки циљ 2: Стварање претпоставки за несметан рад инспектора пружањем стручне помоћи и материјалних претпоставки, заштита имовинских
интереса Инспектората правовременом и адекватном правном помоћи и стварање механизама за ефикасно финансијско управљање и контролу
Допринос
Сва одјељења у Сектору за правне, финансијске и информатичке послове су свакодневно и током цијеле године пружала сваку врсту
остварењу
помоћи раду републичких инспектора, чинећи њихов рад квалитетнијим и ефикаснијим. Сектор је такође пружао подршку
стратешког
руководству Инспектората дајући им правовремене и квалитетне информације ради доношења добрих пословних одлука.
циља
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
100 % реализоване
обуке инспектора
без инспекторског
искуства и обуке
У 2021. години због пандемије новог вируса корона нису одржаване обуке
Број обука инспектора
Није реализовано
по захтјеву за
инспектора.
инспекторе са
инспекторским
искуством
Реализација прве
Реализација прве
Надоградња
фазе и почетак
фазе и почетак
Испоручен је предвиђени хардвер и започето је софтверска надоградња
Инспекцијског
друге фазе
друге фазе
Инспекцијског информационог система.
информационог система
надоградње
надоградње
Пуна
Кроз Рјешење о именовању Радне групе одређен је координатор, те су именовани
Увођење и развој
имплементација
Дјелимична
чланови радне групе Инспектората, који су активно укључени у процес увођења
финансијског управљања
финансијског
имплементација система финансијског управљања и контроле. Мапа пословних процеса
и контроле
управљања и
Инспектората је у завршној фази израде.
контроле
Инспекторат је активно учествовао у процесима европских интеграција кроз
Проценат реализације
Подршка 100 %
Подршка 100 %
учествовање у састанцима пододбора и у достављању информација Министарству
обавеза у процесу
реализована
реализована
за европске интеграције и међународну сарадњу. У 2021. години је било укупно
интегрисања у ЕУ
25 захтјева за информацијама
Пројекат којим су
Добијен пројекат
Обезбијеђено
У 2021. години, Инспекторат је узео активно учешће у реализацији 7 пројеката, у
обезбијеђена додатна
или обезбијеђено
учествовање у 7 којима има статус партнера или корисника, у којима је за потребе Инспектората
финансијска и
учествовање у
пројеката
набављена рачунарска и друга опрема, аутомобили, те је обезбјеђена додатна
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материјално-техничка
пројектима
едукација за инспекторе.
средства за несметано
функционисање
Инспектората
Оперативни циљ 2.1 Заступање Инспектората пред правосудним органима
Допринос
Одјељење за правне послове и заступање Инспектората је континуирано током цијеле године предузимало правне радње у циљу
остварењу
заштите имовинских интереса Инспектората.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Благовремена
Поднесци у свим
Заступање Инспектората у
припрема
поступцима
У 2021. години било је око 120 поднесака, док је заступања у прекршајним
парничним, управним и
поднесака у свим
благовремено
поступцима било око 370.
прекршајним поступцима
поступцима
припремљени
Континуирана
анализа
прекршајног
Вршене анализе и
законодавства са
повратне
Анализа казнене политике вршена је на мјесечном нивоу, а инспектори су
Праћење казнене
повратном
информације
благовремено обавјештавани о судској пракси у примјени Закона о прекршајима
политике
информацијом
континуирано
Републике Српске и осталих материјалних прописа.
поступајућем
достављане
инспектору и
инспекторима
главном
инспектору
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Одјељење за
Предузимање правних радњи у оквиру парничног,
правне
2.1.1.
управног, прекршајног и другог поступка у
послове и
ДА
Не
прописаним роковима
заступање
Инспектората
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2.1.2.

Праћење казнене политике вођењем евиденције о
исходима судских поступака ради превентивног
дјеловања

Одјељење за
правне
послове и
заступање
Инспектората

ДА

Оперативни циљ 2.2. Едукација инспектора
Допринос
У 2021. години због пандемије новог вируса корона нису одржаване обуке инспектора, осим у дијелу који се тиче примјене Закона о
остварењу
заштити становништва од заразних болести и припадајућих подзаконских аката Министарства здравља Републике Српске, одлука
оперативног
Републичког штаба за ванредне ситуације, праћених одлукама Уставног суда Републике Српске.
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Континуирана обука
нових инспектора у
примјени Закона о
Обука млађих
инспекцијама Републике
инспектора 100 %
Српске, подзаконских
у односу на број
Обуке нису
У 2021. години због пандемије новог вируса корона нису одржаване обуке
аката, начела управног
нових инспектора
спроведене
инспектора.
поступка и прекршајног
без инспекторског
законодавства, као и у
искуства
примјени Инспекцијског
информационог система
Инспектората
Обука инспектора са
Обука инспектора
инспекторским искуством
са инспекторским
по потреби на основу
Обуке нису
искуством 100 % у
Као изнад.
анализе стања или по
спроведене
односу на план и
захтјеву главног
број захтјева
инспектора
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
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2.2.1.

Обука нових инспектора без инспекторског искуства
о основама инспекцијског надзора и примјени
Информационог система Инспектората

2.2.2.

Обука инспектора са инспекторским искуством
према указаној потреби

Одјељење за
правне
послове и
заступање
Инспектората
Одјељење за
правне
послове и
заступање
Инспектората

НЕ

Обуке нису одржане због ванредних
околности.

Не

НЕ

Обуке нису одржане због ванредних
околности.

Не

Оперативни циљ 2.3. Правна помоћ инспекторима
Допринос
Одјељење за заступање Инспектората и едукацију инспектора је континуирано пружало правну помоћ инспекторима у поступцима
остварењу
инспекцијског надзора.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Правна помоћ
Благовремена
Правна помоћ
У Одјељењу се благовремено припремају сви поднесци у поступку инспекцијског
инспекторима при изради
правна помоћ у
пружена у 100 % надзора (у управном и прекршајном поступку) према исказаним захтјевима
аката
100 % захтјева
захтјева
инспектора.
Давање мишљења и
појашњења у вези са
Реализација 100 % Реализовано 100 Према исказаним захтјевима инспектора припремљена су мишљења и
примјеном Закона о
захтјева
% захтјева
појашњења у вези са примјеном Закона о инспекцијама Републике Српске
инспекцијама
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Одјељење за
правне
Пружање правне помоћ инспекторима узимајући у
2.3.1.
послове и
ДА
Не
обзир природу посла и сложеност предмета
заступање
Инспектората
2.3.2.
Провођење едукативне активности у ужем смислу
Одјељење за
ДА
Не
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правне
послове и
заступање
Инспектората
Оперативни циљ 2.4. Створени предуслови за обављање инспекцијског надзора у јединицама локалне самоуправе, у складу са Законом о инспекцијама
Републике Српске
Допринос
Издавање сагласности по захтјевима из јединица локалне самоуправе вршено је благовремено, у складу са исказаним потребама, а
остварењу
чиме су створени услови за несметан рад инспектора у јединицама локалне самоуправе.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат ријешених
захтјева органа јединица
локалне самоуправе за
издавање
У 2021. години је издато 50 сагласности, по захтјевима јединица локалне
сагласности/овлашћења
100 % ријешених
Ријешено 100 %
самоуправе (47 сагласности за постављење инспектора и 3 сагласности на
инспекторима који
захтјева
захтјева
споразум о обављању инспекцијског надзора између двије јединице локалне
послове инспекцијског
самоуправе).
надзора обављају у
јединицама локалне
самоуправе
Ажурна евиденција о
Евиденција
издатим
ажурирана са
сагласностима/овлашћењ
Све евиденције
Одјељење за правне послове и заступање Инспектората је свакодневно
даном издавања
има инспекторима у
ажуриране
ажурирало евиденцију издатих сагласности и усаглашавало податке са ЈЛС.
сагласности/овлаш
јединицама локалне
ћења
самоуправе
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Издавање сагласности/ овлашћења инспекторима
Одјељење за
2.4.1.
ДА
Не
ЈЛС/ сагласности на споразум између двије јединице
правне
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локалне самоуправе.

послове и
заступање
Инспектората
Оперативни циљ 2.5. Благовремено и ефикасно поступање по захтјевима странака за заштиту/остваривање њихових права
Допринос
Захтјеви странака за заштиту/остваривање њихових права разматрани су без одлагања и исти су просљеђивани у законским
остварењу
роковима органима надлежним за поступање. Такође, посебна пажња посвећена је посланичким питањима. Одговори на посланичка
оперативног
питања су достављани у складу са Пословником Владе Републике Српске.
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
100 % од укупног
броја
Проценат представки
запримљених
прослијеђених
представки по
Прослијеђено 100
У 2021. години прослијеђено је укупно 350 представки.
надлежним органима на
којима нема
% представки
поступање
надлежног
поступања
Инспектората
Проценат пријава
запримљених путем
100 % од укупног
Центра за пријаве и
броја
Прослијеђено 100
У 2021. години прослијеђено је 219 пријава.
притужбе прослијеђених
запримљених
% пријава
надлежним органима на
пријава
поступање
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Представке које би по свом садржају требало да
Одјељење за
буду достављене другим органима на надлежно
правне
2.5.1.
поступање, анализирају се и у складу са важећим
послове и
ДА
Не
законским и подзаконским прописима достављају у
заступање
рад органу надлежном за поступање у предметној
Инспектората
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ствари, при чему ће подносилац представке (ако је
познат) бити обавијештен о истом.
Пријаве запримљене путем Центра за пријаве и
притужбе, а чији садржај указује на предузимање
Одјељење за
активности из дјелокруга других органа,
правне
2.5.2.
анализирају се и достављају у рад органу
послове и
ДА
Не
надлежном за поступање у предметној ствари, при
заступање
чему ће подносилац представке (ако је познат) бити Инспектората
обавијештен о истом
Оперативни циљ 2.6. Израђени одговори на посланичка питања у складу са Пословником о раду Владе Републике Српске
Допринос
Одјељење за правне послове и заступање Инспектората је у 2021. години благовремено одговорило на сва запримљена
остварењу
посланичка питања.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат припремљених
100 % од броја
100 % од броја
одговора у односу на
запримљених
запримљених
У 2021. години запримљена су два посланичка питања.
постављена посланичка
посланичких
посланичких
питања
питања
питања
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Одјељење за
правне
Давање одговора на посланичка питања
2.6.1.
послове и
ДА
Не
заступање
Инспектората
Оперативни циљ 2.7. Проведени поступци за пријем у радни однос, у складу са потребама и Кадровским планом Инспектората
Допринос
остварењу
Одјељење је благовремено, по налогу руководства Инспектората, проводило све активности неопходне за провођење јавних
оперативног
конкурса, односно поступака пријема у радни однос у Инспекторат.
циља
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Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат посланих
захтјева за расписивање
јавног конкурса за пријем
државних службеника,
100 % поступљено, 100 % поступљено,
посланих изјава о
У току 2021. проведено је седам јавних конкурса за пријем државних службеника
по налогу
по налогу
фискалној одговорности,
у радни однос у Инспекторату.
директора
директора
именованих чланова
конкурсне комисије и
израђених рјешења о
пријему у радни однос
Проценат проведених
конкурса за пријем
намјештеника, посланих
100 % поступљено, 100 % поступљено,
У току 2021. проведена су два јавна конкурса за пријем намјештеника у радни
изјава о фискалној
по налогу
по налогу
однос у Инспекторату.
одговорности и израђених
директора
директора
рјешења о пријему у
радни однос
Реализација активности
Статус
Редни
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
НЕ
Одјељење за
правне
Провођење конкурсне процедуре за попуњавање
2.7.1.
послове и
ДА
Не
упражњених радних мјеста државних службеника.
заступање
Инспектората
Одјељење за
правне
Провођење конкурсне процедуре за попуњавање
2.7.2.
послове и
ДА
Не
упражњених радних мјеста намјештеника.
заступање
Инспектората
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Оперативни циљ 2.8. Ефикасним радом створени услови за благовремено и законито одлучивање о правима и обавезама запослених, као и за рад
запослених у Инспекторату
Допринос
О правима и обавезама запослених одлучивано је без одлагања, уважавајући потребе запослених, а у складу са важећим прописима;
остварењу
поступци за пријем у радни однос су спровођени у складу са исказаним потребама, а у складу са важећим прописима и Кадровским
оперативног
планом Инспектората.
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Евиденција
ажурирана са
Ажурне
Ажурне евиденције о
У 2021. години Одјељење за правне послове је редовно ажурирало евиденцију о
даном настанка
евиденције о
запосленима
запосленим и обрасцима за приступ апликативном софтверу.
статусне промјене
запосленима
запосленог
100 % донесених
100 % донесених
Проценат донесених
рјешења о
рјешења у односу
рјешења у односу на
правима и
на планове и
У 2021. години донесено је укупно 2.000 рјешења.
планове и захтјеве
обавезама
захтјеве
запослених
запослених
запослених
Донесена сва
рјешења о
оцјењивању,
послан извјештај
Агенцији о
100 % донесених
извршеном
рјешења у односу
Спроведен поступак
оцјењивању и
на планове и
Активност оцјењивања је спроведена у складу са важећим прописима.
оцјењивања запослених
ажуриран
захтјеве
Централни
запослених
регистар кадрова
у законом
прописаним
роковима
Проценат израђених
100 % израђених У 2021. години израђено је 47 инспекторских легитимација и додијељено је 47
100 %
легитимација и
легитимација и
значки инспекторима.
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додијељених значки за
инспекторе

додијељених
значки за
инспекторе
Ажурно додавање
Дијељени
Ажурно додавање
новобјављених
документи ажурни
новобјављених
Службених
Одјељење је свакодневно пратило објаве службених гласника и по објави
са даном објаве
Службених гласника у
гласника у
ажурирало дијељене документе.
Службеног
дијељене документе
дијељене
гласника
документе
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
правне
Не
2.8.1.
Израда и ажурирање кадровских евиденција.
послове и
ДА
заступање
Инспектората
Одјељење за
правне
Израда рјешења о правима и дужностима из радног
2.8.2.
послове и
ДА
Не
односа.
заступање
Инспектората
Одјељење за
правне
Израда рјешења о оцјењивању државних службеника и
2.8.3.
послове и
ДА
Не
намјештеника.
заступање
Инспектората
Одјељење за
правне
2.8.4.
Израда легитимација за инспекторе.
послове и
ДА
Не
заступање
Инспектората
Оперативни циљ 2.9 Успостављање и организација рада Одјељења за савјетовање микропривредних субјеката
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Допринос
У циљу успостављања и организације рада Одјељења за савјетовање микропривредних субјеката благовремено су предузете
остварењу
активности на попуњавању упражњених радних мјеста „виши стручни сарадник за савјетовање микропривредних субјеката“, као и на
оперативног
успостављању сарадње са надлежним институцијама.
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Кадровска попуњеност
Одјељења за савјетовање
Сва систематизована радна мјеста су попуњена, чиме је створен предуслов за
100 % попуњеност 100 % попуњеност
микропривредних
успјешно функционисање Одјељења за савјетовање микропривредних субјеката.
субјеката
Повезивање са
регистрима
Успостављена је сарадња са Агенцијом за посредничке, информатичке и
Сарадња
Сарадња
микропривредних
финансијске услуге и Пореском управом Републике Српске које достављају
успостављена
успостављена
субјеката у Републици
неопходне податке о микропривредним субјектима у Републици Српској.
Српској
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
Покретање иницијативе за попуњавање Одјељења вишим
савјетовање
2.9.1.
стручним сарадницима за савјетовање микропривредних
ДА
Не
микропривредних
субјеката
субјеката
Успостављање сарадње са институцијама и
Одјељење за
организацијама које воде регистре микропривредних
савјетовање
2.9.2.
ДА
Не
субјеката у Републици Српској ради прибављања
микропривредних
неопходних података за рад одјељења
субјеката
Оперативни циљ 2.10 Савјетовање микропривредних субјеката који су регистровани краће од годину дана
Допринос
остварењу
Благовремено је пружена стручна савјетодавна помоћ микропривредним субјектима у Републици Српској, регистрованим у периоду
оперативног
краћем од годину дана, по захтјеву микропривредних субјеката.
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
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100 %
100 %
Посјете на захтјев
реализованих
реализованих
По захтјеву микропривредних субјеката запослени у Одјељењу за савјетовање
микропривредних
посјета од укупног посјета од укупног микропривредних субјеката пружали су стручну савјетодавну помоћ по разним
субјеката и других
броја
броја
питањима, као што су нпр. услови за регистрацију и почетак рада стоматолошке
заинтересованих страна
запримљених
запримљених
амбуланте.
захтјева
захтјева
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
Организовање службених савјетодавних посјета
савјетовање
2.10.1.
микропривредним субјектима са надлежним
ДА
Не
микропривредних
инспекторима Инспектората
субјеката
Одјељење за
Пружање техничке помоћи инспекторима приликом
савјетовање
2.10.2.
ДА
Не
вршења инспекцијског надзора
микропривредних
субјеката
Оперативни циљ 2.11. Обрачун личних примања, контрола и ликвидатура свих обавеза
Допринос
Одјељење за финансије је одрађивало све неопходне активности у циљу благовременог и свеобухватног обрачуна личних примања
остварењу
запослених, активности на обезбјеђивању адекватне структуре и износа за исплату истих, као и формалну, рачунску и суштинску
оперативног
контролу цјелокупне књиговодствене документације.
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Сва лична
Дванаест
примања
Реализован свеобухватан и благовремен обрачун дванаест мјесечних обрачуна
Обрачун личних примања
обрачуна личних
обрачуната и све личних примања запослених, спроведене активности на обезбјеђењу адекватне
запослених
примања
обавезе
структуре средстава неопходних за исплату обавеза за лична примања
запослених
благовремено
запослених.
унесене
Благовремено
Сва документација
Контрола, ликвидатура и
Kонтинуирано и благовремено je вршено евидентирање, контрола и ликвидатура
евидентирање,
је на адекватан
евидентирање обавеза
обавеза у складу са вјеродостојном књиговодственом документацијом.
контрола и
начин
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ликвидатура
обавеза за
набавку робе и
услуга

исконтролисана.

Реализација активности
Редни
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Стварање услова за свеобухватан и благовремен обрачун
дванаест мјесечних обрачуна личних примања запослених,
те спровођење активности на обезбјеђењу адекватне
Одјељење за
2.11.1. структуре средстава неопходних за исплату обвеза за
ДА
Не
финансије
лична примања запослених, као и благовремено
евидентирање, контрола и ликвидатура обавеза у складу
са вјеродостојном књиговодственом документацијом
Оперативни циљ 2.12. Планирање и праћење реализације буџета
Допринос
Одјељење за финансије је у предвиђеним роковима доставило приједлоге буџетске потрошње за период 2022-2024. године, као и
остварењу
податке за израду Ребаланса буџета Републике Српске за 2021. годину, Приједлог кадровског плана за 2021. годину, уз обезбијеђену
оперативног
сагласност Министарства финансија на исти.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Правовремена
Достављени подаци Министарству финансија за израду приоритета буџетске
Буџетски захтјев за
израда
потрошње за период 2022-2024. године, како по Инструкцији за буџетске
Израђен буџетски
период 2022-2024. године
свеобухватног
кориснике број 1, тако и Инструкцији за буџетске кориснике број 2, као и захтјев
захтјев за период
у складу са инструкцијама буџетског захтјева
за доставу података о ребалансу Буџета Републике Српске за 2021. годину.
2022-2024. године
Министарства финансија
за 2022-2024.
годину
Достављен Приједлог кадровског плана за 2021. годину Агенцији за државну
Правовремена
Израђен
управу у складу са Правилником о начину израде и садржају кадровског плана у
израда
Кадровски план
кадровски план за
републичким органима управе („Службени гласник Републике Српске“, број
Кадровског плана
2021. годину
43/09).
за 2021. годину
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Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Израда буџетског захтјева за период 2022-2024.
Одјељење за
2.12.1.
ДА
Да
године у складу са Инструкцијом број 1
финансије
Израда буџетског захтјева за период 2022-2024.
Одјељење за
2.12.2.
ДА
Да
године у складу са Инструкцијом број 2
финансије
Одјељење за
2.12.3
Израда Кадровског плана за 2021. годину
ДА
Да
финансије
Оперативни циљ 2.13. Планирање и провођење плана јавних набавки
Допринос
Одјељење за финансије је у одређеним роковима извршило планирање и праћење реализације поступака јавних набавки у 2021.
остварењу
години у складу са релевантним прописима. Измјенама систематизације у 2021. години послове планирања и реализације плана
оперативног
јавних набавки преузело је Одјељење за правне послове и заступање Инспектората
циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Благовремено
Реализован План јавних набавки за 2021. годину.
Спроведени
провођење
План јавних набавки,
поступци
планираних
доношење и реализација
планирани у
поступака у 2021.
2021. години
години
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
финансије/
Одјељење за
2.13.1.
Реализација Плана јавних набавки за 2021. годину
правне
ДА
Не
послове и
заступање
Инспектората
Оперативни циљ 2.14. Припрема обавеза према добављачима за плаћање, евидентирање потраживања и брига о наплати потраживања
Допринос
Одјељење за рачуноводство је у предвиђеним роковима евидентирало све обавезе и потраживања у СУФИ апликацији, пратило
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остварењу
плаћање обавеза и наплату потраживања.
оперативног циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Благовремено
Све обавезе према добављачима које се односе на 2021. годину су унесене и
евидентирање и
одобрене.
Унесене све
припремање
Припрема обавеза према
обавезе које се
обавеза према
добављачима за плаћање
односе на 2021.
добављачима за
годину
плаћање у 2021.
години
Благовремени
Унесена
Евидентирана су потраживања од Фонда здравственог осигурања и Фонда за
унос и праћење
потраживања од дјечију заштиту и благовремено достављени захтјеви за рефундацију истих.
Евидентирање
наплате
фондова
потраживања
потраживања у
обавезног
2021. години
осигурања
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
2.14.1. Евидентирање и плаћање обавеза
ДА
Не
рачуноводство
Одјељење за
2.14.2. Евидентирање и усаглашавање потраживања
ДА
Да
рачуноводство
Оперативни циљ 2.15. Усаглашавање књиговодственог и стварног стања и фер презентација финансијског стања имовине и обавеза
Допринос
остварењу
Одјељење за рачуноводство је провело редовни годишњи попис за 2020. годину, усагласило салда са пословним партнерима и
оперативног
сачинило је Финансијски извјештај за 2020. годину.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Израда финансијских
Израда
Усаглашено
Реализован редовни годишњи попис имовине и обавеза, усаглашено стварно и
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извјештаја

извјештаја у
предвиђеним
роковима

књиговодствено и књиговодствено стање имовине и обавеза
стварно стање
имовине и фер
презентација
финансијског стања
имовине и обавеза
Усаглашено
књиговодствено и
Благовремено
стварно стање
Провођење редовног
провођење
Реализован редовни годишњи попис имовине и обавеза, усаглашено стварно и
имовине и фер
годишњег пописа
пописа у 2021.
књиговодствено стање имовине и обавеза
презентација
години
финансијског стања
имовине и обавеза
Усаглашавање
Усаглашена салда
Конфирмација салда са
стања на
са пословним
Реализовано усаглашавање са пословним партнерима на одређени дан
пословним партнерима
одређени дан
партнерима
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Израда кварталних финансијских извјештаја у 2021.
Одјељење за
2.15.1
ДА
Не
години
рачуноводство
Израда Годишњег финансијског извјештаја за 2020.
Одјељење за
2.15.2.
ДА
Да
годину
рачуноводство
Провођење редовног годишњег пописа за 2021.
Одјељење за
годину (попис сопствених и туђих сталних средстава, рачуноводство/
2.15.3.
ДА
Да
потраживања, обавеза, ауто-гума и материјала на
пописне
залихама на дан 31.12.2020. године)
комисије
Оперативни циљ 2.16. Активно учешће у изради оперативних финансијских планова и обезбјеђење износа и структуре потребних средстава за
реализацију насталих обавеза
Допринос
остварењу
Одјељење за финансије је израдило финансијске планове, док је Одјељење за рачуноводство у предвиђеним роковима
оперативног
обезбиједило адекватну структуру средстава за одобравање обавеза насталих у 2021. години.
циља
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Мјере учинка за излазне
(директне) резултате
Израда Финансијских
планова

Реалокације средстава

Очекивани
годишњи резултат
Правовремена
израда
финансијских
планова за 2021.
годину
Сагледавање
структуре
потребних
средстава и
спровођење
потребних
активности за
обезбјеђење
адекватне
структуре
средстава за
реализацију
насталих обавеза у
2021. години

Реализовани
резултат

Образложење

Израђени
финансијски
планови за 2021.
годину

Обезбјеђена потребна структура средстава за обавезе настале у 2021. години у
кординацији са Министарством финансија.

Обезбјеђена
адекватна
структура
средстава за
настале обавезе у
2021. години

Обезбјеђена потребна структура средстава за обавезе настале у 2021. години у
кординацији са Министарством финансија.

Реализација активности
Статус
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
Одјељење за
2.16.1. Израда финансијских планова за 2021. годину
ДА
финансије
Одјељење за
2.16.2. Анализа расположивих средстава
ДА
рачуноводство
Активности за обезбјеђење потребне структуре
Одјељење за
2.16.3.
ДА
средстава
рачуноводство
Оперативни циљ 2.17. Правовремено задужење инспектора прекршајним налозима
Допринос
Одјељење за рачуноводство је у предвиђеним роковима вршило задужење инспектора прекршајним налозима.
остварењу
Редни
број

Влада
утврдила
Не
Да
Да
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оперативног
циља
Мјере учинка за излазне
(директне) резултате

Очекивани
годишњи
резултат

Реализовани
резултат

Образложење

Благовремено
задужење
Задужење прекршајним
Дневно ажурна
инспектора
Обезбјеђено свакодневно задужење инспектора прекршајним налозима
налозима
евиденција
прекршајним
налозима
Проценат
Проценат
100 %
задужених налога
У 2021. години Одјељење за рачуноводство је редовно задуживало инспекторе са
администрираних захтјева
администрираних
у односу на
прекршајним налозима.
од стране инспектора
захтјева
захтјеве
запослених
Реализација активности
Стату
Редни
с
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
ДА /
НЕ
Одјељење за
2.17.1. Задужење инспектора прекршајним налозима
ДА
Не
рачуноводство
Оперативни циљ 2.18. Унапређење Инспекцијског информационог система Инспектората и ИТ инфраструктуре
Допринос
остварењу
Одјељење за информатику је након склопљеног уговора за Набавку услуга надоградње Инспекцијског информационог система
оперативног
активно пружало подршку при његовој имплементацији.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Реализација прве
Отпочела
Надоградња Инспекцијског
Најповољнији понуђач започео је са имплементацијом надоградње Инспекцијског
фазе и друге фазе
надоградње
информационог система
информационог система.
надоградње
Инспекцијског
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Инспекцијског
информационог
система
Имплементација
надоградње Инспекцијског
информационог система
Провођење обуке за рад у
новом Инспекцијском
информационом систему

информационог
система

Потпуна
имплементација

Није извршена
потпуна
имплементација

Обука свих
запослених

Није извршена
обука

Имплементација софтверске и хардверске надоградње Инспекцијског
информационог система је у току. Рок за имплементацију продужен је за још шест
мјесеци на основу Уговора.
Обука ће се извршити након потпуне имплементација софтверске и хардверске
надоградње Инспекцијског информационог система која је у току.

Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
Планирати нове функционалности у циљу
информационо2.18.1.
ДА
Не
ефикаснијег рада корисника система.
комуникационе
технологије
Имплементирати Инспекцијски информациони
Одјељење за
Имплементација софтверске и
систем (испоручилац софтвера у сарадњи са
информационо2.18.2.
НЕ
хардверске надоградње Инспекцијског
Не
Одјељењем за информационо-комуникационе
комуникационе
информационог система је у току.
технологије Инспектората).
технологије
Одјељење за
Обука ће се извршити након потпуне
Провести обуку за тренере од стране испоручиоца
информационоимплементација софтверске и
2.18.3.
НЕ
Не
софтвера.
комуникационе
хардверске надоградње Инспекцијског
технологије
информационог система која је у току.
Одјељење за
Обука ће се извршити након потпуне
Провести обуку свих запослених од стране обучених
информационоимплементације софтверске и
2.18.4.
НЕ
Не
тренера
комуникационе
хардверске надоградње Инспекцијског
технологије
информационог система која је у току.
Оперативни циљ 2.19. Подршка запосленим у Инспекторату путем Хелпдеска
Допринос
остварењу
Одјељење за информационо-комуникационе технологије је одговорило на све захтјеве упућене путем Хелпдеска и у најкраћем року
оперативног
одговорило ријешило све постављене захтјеве.
циља
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Мјере учинка за излазне
(директне) резултате

Очекивани
годишњи
резултат
100 % рјешавање
свих захтјева
послатих путем
Хелпдеска

Реализовани
резултат

Образложење

100 % рјешавање
свих захтјева
У току 2021. године одговорено је на преко 12.000 захтјева упућених на Хелпдеск
послатих путем
мејлом, телефонским позивом или усмено.
Хелпдеска
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
Пружање константне подршке запосленим у
информационо2.19.1.
ДА
Не
Инспекторату
комуникационе
технологије
Оперативни циљ 2.20. Лиценцирање софтверских пакета, апликација и оперативних система
Допринос
остварењу
Одјељење за информационо-комуникационе технологије је благовремено доставило информације о начину и броју лиценци које су
оперативног
обновљене или уведене у 2021. години.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Благовремена
Благовремена
реализација свих реализација свих
активности
активности
везаних за
везаних за
лиценцирање
лиценцирање
Лиценцирање
Редовне су обнављане лиценце за мрежне уређаје.
софтверских
софтверских
пакета,
пакета,
оперативних
оперативних
система и
система и
апликација
апликација
Реализација активности
Пружање константне
подршке запосленим у
Инспекторату
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Редни
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Одјељење за
Припрема документације за процедуру обнова
информационо2.20.1.
ДА
Не
лиценци
комуникационе
технологије
Оперативни циљ 2.21. Провјера свих запослених у Републици Српској помоћу електронских картица приликом инспекцијских контрола
Допринос
остварењу
Одјељење за информационо-комуникационе технологије је учествовало у предлагању функционалности које би требале да се нађу у
оперативног
коначној верзији Информационог система за контролу радника.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Рад на реализацији
Имплементација
Пројекат није
Пројекат није имплементиран у Инспекторату.
пројекта
пројекта
имплементиран
Обука инспектора
Подршка инспекторима у
за рад са
раду са модулом за
системом за
Обука није
контролу запослених
контролу
Обука није извршена јер није извршена имплементација пројекта.
извршена
помоћу електронских
запослених путем
картица
електронских
картица
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
Сарадња са Министарством финансија на
информационо2.21.1. реализацији пројекта контроле запослених у
ДА
Не
комуникационе
Републици Српској путем електронских картица
технологије
Одјељење за
Повезивање система за контролу запослених са
Пројекат није имплементиран у
2.21.2
информационоНЕ
Не
ИМС-ом
Инспекторату.
комуникационе
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технологије
Одјељење за
Обука инспектора за рада са модулом за контролу
информационоОбука није извршена јер није извршена
2.21.3
НЕ
Не
запослених у РС
комуникационе
имплементација пројекта.
технологије
Оперативни циљ 2.22. Ефикасно планирање, квалитетно извјештавање и свеобухватна анализа ради унапређења рада Инспектората
Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу је благовремено и у сарадњи са свим учесницима у поступку
Допринос
планирања израдило Средњорочни и Годишњи план рада Инспектората, као и Извјештај о раду за претходну годину. Такође су
остварењу
извршене кварталне, полугодишње и годишње анализе резултата рада на основу извјештаја из Инспекцијског информационог
оперативног
система. Благовремено је одговарано на захтјеве институција Републике Српске и БиХ који су се тицали више сектора инспекцијског
циља
надзора.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Усаглашен и
донесен
Средњорочни
У складу са Одлуком о поступку планирања, праћења и извјештавања о
Средњорочни
план рада
реализацији усвојених стратегија и планова Владе Републике Српске (Сл. гл. РС бр.
Средњорочни план рада
план рада
Инспектората за
50/16 и 108/18) и Инструкцијом бр. 1 Генералног секретаријата донесени
Инспектората за три
Инспектората за
период 2022-2024
Средњорочни план достављен је на мишљење Генералном Секретаријату,
године
период 2022-2024
донесен и
Министарству финансија и Министарству за европске интеграције и међународну
у складу са
достављен на
сарадњу.
Инструкцијом број
мишљења
1
Усаглашен и
донесен Годишњи
Годишњи план
план рада
рада
Инспектората за
Инспектората за
Годишњи план рада
2022. годину у
У складу са већ наведеном Одлуком Владе Републике Српске, Годишњи план рада
2022. годину
Инспектората
складу са
Инспектората за 2022. годину достављен је свим трима инстанцама на мишљење.
донесен и
Инструкцијом број
достављен на
2и
мишљења
Средњорочним
планом рада
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Инспектората за
период 2022-2024
Донесен Извјештај
о раду
Инспектората за
2020. годину

Извјештај о раду
Инспектората

Анализа општих и
специфичних показатеља о
резултатима рада
Инспектората
Проценат достављених
информација по
захтјевима интерних и
екстерних корисника који
се односе на више
организационих јединица
Редни
број

Благовремено
израђене
периодичне
анализе по
кварталима у за то
предвиђеним
роковима
100 %
захтијеваних
информација
обједињено и
достављено у за
то предвиђеним
роковима

Извјештај о раду
Инспектората за
2020. годину
донесен и
достављен Влади
Републике Српске
на усвајање.
Све кварталне
анализе су
благовремено
израђене и
достављене
секторима
инспекција
Обједињено и
достављено 100 %
захтијеваних
информација

Назив активности

2.22.1.

Прикупљање свих потребних података за израду
средњорочног плана рада, обједињавање свих
достављених података и достављање
средњорочног плана рада у роковима.

2.22.2.

Прикупљање свих потребних података за израду
годишњег плана рада, обједињавање свих

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду Инспектората за 2020.
годину на 19. посебној сједници одржаној 25.03.2021. године.

Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу израђује
периодичне, кварталне анализе показатеља инспекцијског надзора за интерне
потребе, као и за потребе извјештавања по захтјеву осталих институција.

Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу врши обраду
захтјева интерних и екстерних за информацијама који се тичу више сектора
инспекцијског надзора.

Реализација активности
Статус
Носилац
ДА / НЕ
Одјељење за
планирање,
извјештавање и
ДА
институционалну
сарадњу
Одјељење за
ДА
планирање,

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила
Не

Не
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достављених података и достављање годишњег
плана рада у роковима.

извјештавање и
институционалну
сарадњу
Одјељење за
Прикупљање свих потребних података за израду
планирање,
годишњег извјештаја о раду, обједињавање свих
2.22.3.
извјештавање и
ДА
Не
достављених података и достављање годишњег
институционалну
извјештаја о раду у предвиђеним роковима.
сарадњу
Одјељење за
планирање,
Израда кварталних, полугодишњих и годишњих
2.22.4.
извјештавање и
ДА
Не
анализа ради оцјене ефикасности рада.
институционалну
сарадњу
Одјељење за
Прикупљање и обједињавање свих потребних
планирање,
података који се односе на више сектора
2.22.5.
извјештавање и
ДА
Не
инспекција и њихово достављање интерним и
институционалну
екстерним корисницима.
сарадњу
Оперативни циљ 2.23. Благовременим активностима у области превођења, међународне и институционалне сарадње обезбијеђена квалитетна
комуникација и сарадња са институцијама у иностранству и земљи
Допринос
Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу је континуирано вршило послове превођења са и на енглески
остварењу
језик самоиницијативно у склопу редовних активности и на захтјев других организационих јединица Инспектората. Одјељење је
оперативног
такође обрађивало захтјеве других институција упућених Инспекторату, а који се тичу информација о међународној сарадњи, као и
циља
активностима које су укључивале више организационих јединица Инспектората.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Превод Правилника о
процјени ризика и
Правилник
Правилник није
Наведени правилник није усвојен нити израђен у 2021. години те није могло ни
поступању надлежних
преведен
преведен
доћи до његово превођења.
инспектора
Проценат ријешених
100 % ријешених
Ријешено 100 %
Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу врши
захтјева за усменим
захтјева за
захтјева за
превођење на и са енглеског језика за Инспекторат. У 2021. години укупно је
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превођењем, превођењем
писаних докумената,
емаил-ова и других
материјала

превођењем

превођењем

преведено 153 документа.

Ријешено 100 %
захтјева
Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу врши
100 % ријешених
институција у
рјешавања захтјева у домену међународне и институционалне сарадње. У 2021.
захтјева
земљи и
години ријешено је укупно 5 захтјева институција.
иностранству
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
планирање,
Превођење Правилника о процјени ризика и
Правилник није израђен у 2021. години
2.23.1.
извјештавање и
НЕ
Не
поступању надлежних инспектора
па није могао бити ни преведен.
институционалну
сарадњу
Одјељење за
Обрада свих захтјева за усменим и писаним
планирање,
превођењем, обављена потребна координација и
2.23.2.
извјештавање и
ДА
Не
превод, достава преведених докуменат
институционалну
подносиоцу.
сарадњу
Одјељење за
Обрада и превод свих захтјева међународних и
планирање,
институција у иностранству, достава руководиоцима
2.23.3.
извјештавање и
ДА
Не
надлежним за рјешавање захтјева, достава
институционалну
повратних информација подносиоцу.
сарадњу
Оперативни циљ 2.24. Коришћењем информационих и комуникационих технологија унапређен рад инспектора и остварена ефикаснија комуникација са
грађанима
Допринос
Службеници Одјељења за координацију рада Инспектората и опште послове вршили су обраду пријава пристиглих у Центар за пријаве
остварењу
и притужбе путем телефона и интернет странице Инспектората и прослијеђивали их секторима надлежних инспекцијама као и
оперативног
Одјељењу за правне послове у случају потребе за прослијеђивањем на надлежно поступање. Обрађиване су и пријаве пристигле
циља
посредством Апликације пријави корупцију – АПК и прослијеђиване на надлежно поступање.
Проценат ријешених
захтјева међународних и
институција Републике
Српске и БиХ
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Мјере учинка за излазне
(директне) резултате
Проценат пријава
пристиглих путем Центра
за пријаве и притужбе које
су обрађене у за то
предвиђеним роковима

Проценат пријава путем
АПК – Апликације пријави
корупцију које су обрађене
у за то предвиђеним
роковима

Редни
број
2.24.1.

2.24.2.
2.24.3.

Очекивани
годишњи
резултат
100 % пристиглих
пријава обрађено
у за то
предвиђеним
роковима
100 % свих
пристиглих
пријава
запримљено, по
налогу директора
достављено у рад
службенику
надлежном за
рјешавање и
странци
одговорено

Реализовани
резултат

Образложење

Обрађено и
прослијеђено
100 % пристиглих
пријава

У 2021. години је обрађено и прослијеђено укупно 1.831 пријава од којих су 1.513
биле у надлежности Инспектората, док су остале прослијеђене другим
институцијама на надлежно поступање.

Запримљено 100
% пријава из АПК
и обрађено у
складу са
интерним
Упутством

У 2021. години је обрађено и прослијеђено укупно 3 пријаве са АПК, од којих су се
све 3 тицале незаконитог рада субјеката инспекцијског надзора, а не корупције у
раду инспектора.

Реализација активности
Статус
Назив активности
Носилац
ДА / НЕ
Одјељење за
координацију
Обрада пријава пристиглих путем Центра за пријаве
рада
ДА
и притужбе
Инспектората и
опште послове
Одјељење за
Седмично креирање извјештаја о пријавама
координацију
пристиглим путем Центра за пријаве и притужбе и
рада
ДА
њихово достављање надлежним инспекцијама ради
Инспектората и
планирања контрола.
опште послове
Мјесечно креирање извјештаја о пријавама
Одјељење за
ДА

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила
Не

Не
Не
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пристиглим путем Центра за пријаве и притужбе
које нису у надлежности Инспектората и њихово
достављање Одјељењу за правне послове ради
просљеђивања на надлежно поступање

координацију
рада
Инспектората и
опште послове
Одјељење за
Обрада и евидентирање свих пријава запримљених
координацију
путем Апликације пријави корупцију – АПК,
2.24.4.
рада
ДА
Не
странкама достављено обавјештење о поступању у
Инспектората и
предвиђеним роковима.
опште послове
Оперативни циљ 2.25. Активним учествовањем дати допринос у процесу европских интеграција што ће резултирати унапређењем будућег рада
Допринос
Сви сектори Инспектората су активно учествовали у процесима европских интеграција кроз учествовање у састанцима пододбора и у
остварењу
достављању информација Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу за потребе састанака одбора и процеса
оперативног
придруживања Европској унији.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Проценат достављених
информација на захтјев
Министарства за европске
У 2021. години је било укупно 18 захтјева за информацијама од Министарства на
100 %
100 %
интеграције и
које је благовремено одговорено.
међународну сарадњу од
укупног броја затражених
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Одјељење за
Доставиће се све потребне информације за
европске
2.25.1. учествовање на састанцима Одбора за
интеграције и
ДА
Не
стабилизацију и придруживање између ЕУ и БиХ.
управљање
пројектима
Именовани чланови радних група за европске
Одјељење за
2.25.2.
ДА
Не
интеграције активно ће учествовати у припреми
европске
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докумената за дискусију на састанцима Пододбора

интеграције и
управљање
пројектима
Одјељење за
Министарству за европске интеграције и
европске
међународну сарадњу ће се доставити све потребне
2.25.3.
интеграције и
ДА
Не
информације и подаци за потребе процеса
управљање
придруживања Европској унији.
пројектима
Одјељење за
европске
Коришћење расположивих финансијских
2.25.4.
интеграције и
ДА
Не
инструмената Европске уније
управљање
пројектима
Оперативни циљ 2.26. Обезбиједити додатне изворе финансирања Инспектората из страних пројеката и инвестиција
Допринос
остварењу
Инспекторат је активно учествовао у реализацији више пројеката као партнер или корисник пројекта.
оперативног
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Израђене и
У 2021. години
У 2021. години, Инспекторат је узео активно учешће у у реализацији 7 пројеката, у
Апликације и пројектне
достављене
није било нових
којима има статус партнера или корисника, у којима је за потребе инспектората
идеје
апликације и
апликација или
набављена рачунарска и друга опрема, аутомобили, те је обезбјеђена додатна
пројектне идеје
пројектних идеја едукација за инспекторе.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Прикупљање неопходних улазних елемената за
Одјељење за
израду апликација и пројектних идеја, израда
европске
2.26.1. финалних апликација и пројектних идеја и њихово
интеграције и
ДА
Не
достављање потенцијалним донаторима и
управљање
финансијерима. Сви добијени пројекти ће се
пројектима
44

пријавити у Регистар донација, који води
Министарство за европске интеграције и
међународну сарадњу.
Оперативни циљ 2.27. Планирање и извјештавање у систему финансијског управљања и контрола
Допринос
остварењу
Кроз Рјешење о именовању Радне групе одређен је координатор, те именовани чланови радне групе Инспектората са задатком да
оперативног
учествују у провођењу активности успостављања и развоја финансијског управљања и контрола.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Правовремено,
поуздано и тачно
извјештавање
Извјештај о спровођењу
(полугодишњи
планираних активности на
Извјештај
извјештај урађен
успостављању и развоју
правовремено
до краја јула
Полугодишњи и годишњи извјештаји достављени су у за то прописаним роковима.
система финансијског
израђен и
текуће године, а
управљања и контрола
достављен
годишњи
(полугодишњи и годишњи)
извјештај до краја
јануара наредне
године)
План рада за
Урађен План рада
успостављање и развој
за 2021. годину до
План рада
План рада израђен и достављен у за то прописаном року.
система финансијског
краја јануара
израђен
управљања и контрола
2021. године
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
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Координатор активности
на успостављању и
2.27.1.
развоју система
ДА
Не
финансијског управљања
и контрола
Координатор активности
Израда Плана рада за успостављање и развој
на успостављању и
2.27.2. система финансијског управљања и контрола
развоју система
ДА
Не
за 2021. годину
финансијског управљања
и контрола
Координатор активности
Израда полугодишњег Извјештаја о
на успостављању и
спровођењу планираних активности на
2.27.3.
развоју система
ДА
Не
успостављању и развоју система финансијског
финансијског управљања
управљања и контрола у 2021. години
и контрола
Оперативни циљ 2.28. Увођење и развој финансијског управљања и контроле
Допринос
остварењу
У 2021. години чланови Радне групе за успостављање финансијско управљање и контроле су се, поред редовних активности,
оперативног
максимално ангажовани на финализацији израде мапе пословних процеса Инспектората.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Успостављен Регистар
Регистар ризика
ризика, унос елемената у
до краја другог
Нису реализоване
У току 2021. није успостављен Регистар ризика.
софтвер и његово
квартала 2021.
активности
ажурирање
године
До трећег
квартала 2021.
Израђена Стратегија
године урађена
Нису реализоване С обзиром да није израђена мапа пословних процеса нису постојали ни
управљање ризицима
анализа
активности
предуслови за реализацију ових активности.
толеранције и
контрола
Израда годишњег Извјештаја о спровођењу
планираних активности на успостављању и
развоју система финансијског управљања и
контрола у 2020. години
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Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Координатор активности на
успостављању и развоју
С обзиром да није израђена мапа
Израда Регистра ризика (ажурирање
система финансијског
пословних процеса нису постојали ни
2.28.1.
НЕ
Не
обрасца Регистар ризика)
управљања и контрола
предуслови за реализацију ових
Руководиоци свих
активности.
организационих јединица
Координатор активности на
успостављању и развоју
С обзиром да није израђена мапа
система финансијског
пословних процеса нису постојали ни
2.28.2. Израда Стратегије управљања ризицима
НЕ
Не
управљања и контрола
предуслови за реализацију ових
Руководиоци свих
активности.
организационих јединица
Стратешки циљ 3. Обезбиједити да се у Републици Српској прометује храна која је здравствено исправна и безбједна за људску употребу
У спољнотрговинском промету инспекција за храну вршила је преглед пошиљки хране и хране за животиње на царинским
Допринос
испоставама које се налазе на територији Републике Српске, те је вршила узорковање хране у складу са процјеном ризика.
остварењу
У унутрашњем промету Инспекција за храну редовно је налагала мјере испитивања хране у овлаштеним лабораторијама као и да се
стратешког
изврши санитарни надзор над лицима која раде на производњи, припреми, послуживању и промету хране, као и посебна едукација
циља
лица која раде са храном.
Очекивани
Мјере учинка за крајње
Реализовани
годишњи
Образложење
резултате
резултат
резултат
У спољнотрговинском надзору извршено је 48.162 контрола хране. Укупно је узето
2.375 узорка хране на лабораторијску провјеру здравствене исправности (4,93 %
Проценат извршених
увезених пошиљки), од чега 10 пошиљки није било у складу с прописима. У истом
100 % контрола по 100 % контрола по
контрола пошиљки хране
периоду прегледане су 7.884 пошиљке хране за животиње, којом приликом је
свим захтјевима
свим захтјевима
при увозу по захтјевима
узето 222 узорка ради утврђивања њене безбједности и усклађености са
увозника
увозника
увозника
параметрима квалитета. Једна пошиљка хране за животиње није била у складу са
прописима. По основу контрола увоза у буџет Републике Српске уплаћена је
накнада у износу од 2.386.050 КМ.
Проценат уписаних
Уписано 90 %
Уписано 99 %
У 2021. години Републичка инспекција за храну извршила је 54 циљане контроле
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субјеката који послују са
субјеката
субјеката
уписа субјеката који послују са храном у Централни регистар Министарства
храном у Централни
затечених у
затечених у
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске од којих је 23 било
регистар Министарства
унутрашњем
унутрашњем
неуредно.
пољопривреде,
промету
промету
шумарства и
водопривреде Републике
Српске
Проценат извршене
У 2021. години Републичка инспекција за храну је у спољнотрговинском и
регистрације хране за
унутрашњем промету вршила контроле регистрације хране за посебне
посебне прехрамбене
прехрамбене потребе, хране обогаћене нутријентима и додатака прехрани у
80 % хране
50 % хране
потребе, хране
Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске. Том приликом је
затечене у
затечене у
обогаћеном нутријентима
утврђено да је 50 % хране коју су затекли републички инспектори уписано у
промету уписано промету уписано у
и додатака прехрани у
регистар. Примјетан је значајан раст броја нових додатака прехрани што изискује
у регистар
регистар
Министарству здравља и
појачан надзпор у тој области.
социјалне заштите
Због бољег познавања терена, субјеката и објеката ову област је контролисала и
Републике Српске
градска/општинска инспекција.
Оперативни циљ 3.1. Надзором у спољнотрговинском промету обезбиједити увоз хране која испуњава прописане норме квалитета и здравствене
исправности
Сви поднесени захтјеви за преглед пошиљки хране и хране за животиње на царинским испостава које се налазе на територији
Допринос
Републике Српске су благовремено прихваћени од стране инспекције за храну и извршени прегледи истих, те је вршено узорковање
остварењу
хране у складу са процјеном ризика инспектора који је прегледао пошиљку и упутства главног инспектора о прегледу пошиљки хране
оперативног
из увоза. У спољнотрговинском надзору извршено је 48.162 контрола хране. Укупно је узето 2.375 узорка хране на лабораторијску
циља
провјеру здравствене исправности (4,93 % увезених пошиљки), од чега 10 пошиљки није било у складу с прописима. По основу
контрола увоза у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у износу од 2.386.050 КМ.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Преглед 100 %
Прегледано 100 %
Проценат контролисаних
пошиљки
пошиљки и
Извршена је контрола 48.162 пошиљки готових производа и сировина за
пошиљки готових
приликом увоза и
узорковање
прехрамбену индустрију од чега је на лабораторијску провјеру здравствене
производа и сировина за
узорковање у
вршено у складу
исправности и квалитета узето 2.375 узорака.
прехрамбену индустрију
складу са
са процјеном
процјеном ризика
ризика
Проценат контролисаних
Преглед 100 %
Прегледано 100 % Извршенa је контрола 7.884 пошиљке хране за животиње, од чега је на
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пошиљки сточне хране

пошиљки
приликом увоза и
узорковање у
складу са
процјеном ризика

пошиљки и
лабораторијску провјеру здравствене исправности и квалитета узето 222 узорка.
узорковање
вршено у складу
са процјеном
ризика
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
утврдила
број
НЕ
Преглед свих пошиљки приликом увоза, што
подразумијева провјеру документације која прати
Сектор
пошиљку кoја укључује и увјерење о здравственој
3.1.1.
инспекције за
ДА
Не
исправности и цертификат који издаје надлежни
храну
орган земље извознице, а којим се потврђује да је
пошиљка исправна, као и органолептички преглед.
Сектор
Узорковање за лабораторијске анализе, на
3.1.2.
инспекције за
ДА
Не
принципу процјене ризика.
храну
Оперативни циљ 3.2. Надзором у унутрашњем промету обезбиједити производњу и промет хране која испуњава прописане норме квалитета и
здравствене исправности
Допринос
Инспекција за храну вршила је редовне контроле у објектима који се баве производњом и прометом хране, како би се
остварењу
предуприједиле евентуалне неправилности код ових објеката.
оперативног циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
У унутрашњем надзору извршено је укупно 1.239 контрола, од којих је 563 било
неуредно, што чини 45,4 % од укупног броја контрола.
Број контрола
Од укупног броја предузетих управних мјера око 71 % се односи на отклањање
производње и промета
1.639
1.714
различитих недостатака, а око 12 % на забране промета, а 1,0 % уништавање
хране
хране. У промету је затечено и уништено око 16.473,3 килограма хране која је
неприкладна за људску употребу.
Издато је 290 прекршајних налога на износ од 422.150 КМ.
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Редни
број

Назив активности

Проценат извршених контрола је већи јер су инспектори за храну били ангажовани
у спровођењу мјера за сузбијање пандемије новог вируса корона, а што је
резултирало појачаним надзором.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
инспекције за
ДА
Не
храну

3.2.1.

Забрана промета и уништавање хране која је
неприкладна за људску употребу.

3.2.2.

Дјеловати превентивно, а по потреби и репресивно у
случајевима када се утврди стављање у промет хране
која није безбједна тј. није прикладна за људску
употребу, лоши хигијенски услови у објектима гдје се
врши производња и промет хране, те чињеница да
лица која су у контакту са храном нису била под
прописаним санитарним надзором.

Сектор
инспекције за
храну

ДА

Не

3.2.3.

Предузимање мјера за упис субјеката у централни
регистар.

Сектор
инспекције за
храну

ДА

Не

Приликом контрола увозника хране провјераваће се
да ли се пошиљке хране из увоза од којих је узет
Сектор
узорак на лабораторијско испитивање стављају у
3.2.4.
инспекције за
ДА
Не
промет прије добијања рјешења инспектора којим се
храну
одобрава стављање у промет истих на основу
резултата испитивања.
Оперативни циљ 3.3. Надзором у централним водоводним системима обезбиједити здравствено исправну воду
Допринос
остварењу
Инспекција за храну вршила је редовне контроле у централним водоводним системима, како би се предуприједиле евентуалне
оперативног
неправилности код ових објеката.
циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
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Проценат извршених
периодичних преглед воде
из централних водовода у
овлашћеним
лабораторијама

95 %

75 %

У 2021. години Републичка инспекција за храну извршила је 3 контрола
мониторинга квалитета воде у централним водоводима од којих је једна била
неуредна.

Реализација активности
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
Праћење динамике и обима испитивања воде у складу са
3.3.1.
инспекције
ДА
Не
Правилником о здравственој исправности воде за пиће.
за храну
Сектор
Узимање узорака воде из централних и локалних водовода
3.3.2.
инспекције
ДА
Не
због провјере здравствене исправности.
за храну
Забранити производњу и промет неправилно
Инспекција
3.3.3. декларисаних непризнатих флашираних вода уколико се
ДА
Не
за храну
затекну на тржишту.
Стратешки циљ 4. Смањење нелегалног промета робе и услуга (обављање дјелатности од стране нерегистрованих субјеката), повећање квалитета и
безбједности производа и услуга на тржишту и заштите права потрошача
Тржишна инспекција у спољнотрговинском промету контролише квалитет моторних горива према прописаном Програму утврђивања
усклађености квалитета течних нафтних горива од стране Министарства енергетике и рударства. У спољнотрговинском надзору у
Допринос
2021. години извршена је укупно 16.531 контрола и у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у износу од 330.620 КМ. Узето је
остварењу
укупно 348 узорка пошиљки моторних горива за анализу у овлаштеним лабораторијамa гдје нису утврђене неправилности.
стратешког циља У унутрашњем инспекцијском надзору у 2021. години извршено 6.975 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 1.482
контроле је било са неправилностима, те су предузете 573 управне мјере, од чега је корективних 460 и репресивних 113. Због
почињених прекршаја издат је укупно 1.451 прекршајни налог у укупној вриједности од 952.200 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Број контрола квалитета
Извршење
Извршен Програм По основу контролa увоза течних нафтних горива, у Буџет Републике Српске
моторних горива према
Програма
утврђивања
уплаћена је накнада у износу од 330.620 КМ. Од укупно 17.702 пошиљки, увозници
прописаном Програму
утврђивања
усклађености
из Републике Српске увезли су 2.912 пошиљки или 16,4 %, а увозници са сједиштем
утврђивања усклађености
усклађености
квалитета течних из Федерације БиХ увезли су 14.790 пошиљке или 83,6 % Узето је укупно 348 узорка
квалитета течних нафтних квалитета течних
нафтних горива
пошиљки моторних горива за анализу у овлаштеним лабораторијамa и резултати су
Редн
и број
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горива

нафтних горива
под условом да
планирани
субјекти контроле
врше увоз у
планираном
обиму преко
испостава
Републике Српске

показали да су сви узорци били исправни.

Проценат легализованих
субјеката, од броја
утврђених нелегалних
субјеката

Републичка тржишна инспекција по основу свих видова сазнања, као што су Центар
за пријаве и притужбе, писане представке грађана, субјеката и других органа,
85 %
100 %
интернет и другим врстама огласа вршила је надзор над субјектима који врше
нелегалну дјелатност.
У сарадњи са Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ, као и протеклих година,
Проценат повучених
реализовани су планови проактивног надзора непрехрамбених потрошачких
утврђених неусаглашених
95 %
100 %
производа, којима је обухваћено више различитих врста производа. Вршене су
производа са тржишта
административне и визуелне контроле производа, те узорковање за лабораторијско
испитивање.
Тржишна инспекција је свакодневно у редовним контролама вршила надзор над
примјеном закона и контролисала да ли се привредни субјекти придржавају
одрeдби прописа, као што су: издавање рачуна, обавеза истицање продајних
Проценат извршења
цијена, декларисање производа, посједовање гаранције и техничког упутства,
броја контрола
оглашавање производа и услуга и друго. Инспектори су у овим контролама
планираних Годишњим
100 %
100 %
дјеловали проактивно и превентивно, те уколико уоче неку неправилност која би
планом у области заштите
могла проузроковати повреду права потрошача, предузимањем корективних мјера
потрошача
налагали отклањање истих, те на тај начин спрјечавали настанак повреде права
потрошача. Инспектори су поступали по свакој конкретној рекламацији потрошача,
којом је тражена заштита индивидуалних потрошачких права и предузели мјере у
циљу заштите права потрошача.
Оперативни циљ 4.1. Спречавање увоза моторних горива која не одговарају прописаним параметрима квалитета
Допринос
Сви поднесени захтјеви за преглед течних нафтних горива на царинским испоставама које се налазе на територији Републике Српске
остварењу
су благовремено прихваћени од стране тржишне инспекције и извршен је преглед истих, те је вршено узорковање у складу са
оперативног
Програмом утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива.
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циља
Мјере учинка за излазне
(директне) резултате

Контрола квалитета
моторних горива
приликом увоза

Очекивани
годишњи резултат
Број узорака у
складу са
Програмом
утврђивања
усклађености
квалитета течних
нафтних горива,
под условом да
планирани
субјекти контроле
врше увоз у
планираном
обиму преко
испостава
Републике Српске

Реализовани
резултат

Образложење

348 узорака
пошиљки
моторних горива

У спољнотрговинском промету тржишна инспекција контролише квалитет моторних
горива према прописаном Програму утврђивања усклађености квалитета течних
нафтних горива од стране Министарства енергетике и рударства у Влади Републике
Српске.

Реализација активности
Редн
и
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

У спољнотрговинском промету на захтјев увозника биће
извршен преглед свих пошиљки течних нафтних горива, а
узорковање ће се вршити према Програму утврђивања
усклађености квалитета течних нафтних горива који доноси
Сектор
4.1.1. Министарство енергетике и рударства Републике Српске,
тржишне
ДА
којим се дефинише којем субјекту/увознику из Републике
инспекције
Српске и колико ће бити узето узорака деривата по
врстама, за анализе у лабораторијама, а на основу
података о увозу из претходне године.
Оперативни циљ 4.2. Повећање нивоа поштивања прописа у обављању трговине, угоститељства, туризма, услужних дјелатности и заштите
интелектуалне својине

Влада
утврдила

Не
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Допринос остварењу
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
(директне) резултате

Број контрола у области
трговине

Број контрола промета
робе и услуга у
угоститељству и туризму

Број контрола пружања
услуга
Број контрола у области
заштите интелектуалне
својине

Инспекцијским надзором у унутрашњем промету тржишна инспекција је континуирано проводила мјере у циљу сузбијања
нелегалног рада, повећању нивоа заштите потрошача, промету безбједних производа и већем нивоу заштите права
носиоца права интелектуалне својине. У неким од области није испуњен задати план, јер су републички тржишни
инспектори били ангажовани на спровођењу мјера за сузбијање пандемије вируса корона вршењем ванредних контрола у
унутрашњем надзору.
Очекивани
Реализовани
годишњи
Образложење
резултат
резултат
У области трговине извршено је 4.217 контрола (од чега је 667 ванредних). У
контролама инспектори су утврдили разне неправилности и предузели 344
управне мјере, и то у 269 случаја наређено је отклањање неправилности, 3
случаја одузета је роба у вриједности 4.377 KM, у 72 случајева су наређене разне
забрaне, забране обављања дјелатности због непосједовања одобрења за рад,
3.979
4.217
забрану употребе мјерила јер иста нису верификована од стране надлежне
институције и ван промета је стављено робе у вриједности 388.753 KM до
отклањања недостатака на истој (због непотпуних декларација, непосједовање
гарантних листова, техничких упутстава). Најчешће констатовани прекршаји су:
цијене, вођење пословних књига и евиденција, издавање рачуна, декларације,
мјерне јединице и мјерила, те непоштивање прописаних епидемиолошких мјера.
У области промета робе и услуга у угоститељству и туризму извршено је 2.205
контрола, гдје су инспектори у 518 контрола утврдили разне неправилности и
2.030
2.205
предузели 201 управну мјеру, и то: 166 отклањања неправилности, 30 случаја
разних мјера забране и 5 одузимања.
У области пружања услуга извршена је 231 контрола, од чега је 27 неуредних.
Наложено је и 8 управних мјера и то у 5 случајева наређено је отклањање
неправилности и у 3 случајева изречене су мјере забране обављања дјелатности.
330
231
Због бољег познавања терена, субјеката и објеката ову област је више
контролисала градска/општинска инспекција и извршили су 1.161 контрола, од
чега је 128 неуредних.
126

26

Од укупно извршених 26 контрола у овој области (и то 22 контролa и 4 контролe
наложених мјера) од који је 4 било неуредно.
Реализација активности
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Редни
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

У области трговине вршиће се провјера одобрења за рад,
минимално-техничких услова, поријекла робе, пословних
Сектор
књига и евиденција, цијена, декларисаности робе,
4.2.1.
тржишне
ДА
Не
издавања рачуна, распродаја, мјерних јединица и
инспекције
мјерила, усклађивања дјелатности са Уредбом о
класификацији дјелатности итд.
У области угоститељства и туризма вршиће се провјера
одобрења за рад, минимално-техничких услова, поријекла
робе намијењене пружању услуга, пословних књига и
евиденција, цијена и цјеновника, издавања рачуна
Сектор
4.2.2. корисницима услуга – гостима, мјерних јединица и
тржишне
ДА
Не
мјерила у објектима у којима се припрема храна,
инспекције
контроле одобрења за рад и контроле Лиценци код
организатора туристичких путовања, као и прописани
услови, просторије, кадрови и друго.
У области пружања услуга вршиће се контроле како би се
Сектор
спријечило нелегално обављање дјелатности, осигурало
4.2.3.
тржишне
ДА
Не
издавање рачуна корисницима услуга и истицање назива
инспекције
фирме и радног времена.
У области заштите интелектуалне својине инспектори ће
првенствено дјеловати превентивно и у сарадњи са
органима овлаштеним од стране Института за
Сектор
интелектуално власништво БиХ предузимати мјере у циљу
4.2.4.
тржишне
ДА
Не
заштите ауторских права, док ће у случајевима у којима се
инспекције
утврди повреда неког од других облика интелектуалног
власништва (као нпр. повреда жига или робне марке)
дјеловати репресивно.
Оперативни циљ 4.3. Унапређење заштите права и безбједности потрошача у Републици Српској
Допринос
Тржишна инспекција је свакодневно у редовним контролама вршила надзор над примјеном закона и контролисала да ли се
остварењу
привредни субјекти придржавају одрeдби прописа. Инспектори су у овим контролама дјеловали проактивно и превентивно, те
оперативног циља
уколико уоче неку неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача, предузимањем корективних мјера
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налагали отклањање истих, те на тај начин спрјечавали настанак повреде права потрошача.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Издавање рачуна, контролисано је у 4.742 контрола и констатовано да
пословни субјекти нису уредно издавали рачуне за продату робу или
извршену услугу у 570 случајевa (12 %). Цијене су контролисане у 4.558
контрола, начињен је прекршај у 307 случајева (6,7 %). Такође је
Проценат извршења броја
контролисано декларисање производа, посједовање гаранције и техничког
редовних контрола
упутства, оглашавање производа и услуга, мјерне јединице и мјерила и
планираних Годишњим
100 %
100 %
друго.
планом, а којима се штите
У овим контролама инспекција дјелује проактивно и превентивно, те уколико уочи
колективна права потрошача
неку неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача,
предузимањем корективних мјера налаже отклањање исте, и на тај начин спречава
настанак повреде права потрошача. На овај начин се штите колективна права
потрошача.
По конкретним рекламацијама потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних
потрошачких права републичка тржишна инспекција је у 2021. години извршила 281
контролу, у 195 случајева утврђено је да су рекламације биле оправдане. У току
Број ријешених рекламација
вршења инспекцијске контроле 176 рекламација је уважено и ријешено на лицу
100 %
100 %
потрошача
мјеста, а 19 је ријешено након наложених управних мјера. У 73 контроле утврђено је
да рекламације потрошача нису биле оправдане. У 13 случајева поступак још увијек
траје. Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране
трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, eкономске услуге и слично.
Републичка тржишна инспекција је у 2021. години вршила надзор непрехрамбених
потрошачких производа. Вршене су административне и визуелне контроле
Број контрола безбједности
производа, те узорковање за лабораторијско испитивање. Контролисано је 65
производа и усаглашености
различитих модела производа. Од укупног броја контролисаних производа
непрехрамбених
76
лабораторијски је испитано 46 производa. Код 27 модела утврђене су разне врсте
потрошачких производа у
недостатака.
унутрашњем промету са
Контролисане су: апрати за бријање, базени за децу, бицикли за дјецу, дјечија сједала
дефинисаним захтјевима
за бицикл, дјечије столице за храњење, електричне свјетиљке опште намјене,
електрични вентилатори, кварцне гријалице, ласерски производи, посуђе за кување
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по притиском, пуњачи за бетерије, рефлектујући прслуци, роштиљи на чврста горива,
ручно управаљани моторни тримери за траву, скејтборди, свјетлосни ланци,
творнички малтери за малтерисање утрашњих и вањкских зидова, ручне електричне
брусилице са диском и термоизолациони производи за зграде. Са тржишта је
повучено 10.966 комада производа, уништено је 4.044 комада. Извршено је и
усклађивање за 373 производа.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
У редовним контролама вршити надзор над примјеном
прописа и контролисати да ли се привредни субјекти
Сектор
придржавају прописаних одредби. Инспектори ће у овим
4.3.1.
тржишне
ДА
Не
контролама дјеловати превентивно и предузимати мјере
инспекције
у циљу отклањања недостатака, те на тај начин
спрјечавати да дође до повреде права потрошача.
Извршити надзор по свакој конкретној рекламацији
Сектор
потрошача, којом је тражена заштита индивидуалних
4.3.2.
тржишне
ДА
Не
потрошачких права и предузети мјере у циљу заштите
инспекције
права потрошача.
Узорковање производа са тржишта у смислу контроле
примјене Закона о општој безбједности производа и
Сектор
4.3.3. прописа који посебно прописују услове безбједности за
тржишне
ДА
Не
појединачне врсте производа у складу са усаглашеним
инспекције
планом Агенције за надзор над тржиштем БиХ.
Стратешки циљ 5. Обезбиједити ефикасан фитосанитарни надзор при производњи, увозу и извозу, ефикасан надзор безбједности хране биљног
поријекла при производњи и увозу, као и константан надзор у производњи промету и употреби репроматеријала у пољопривредној производњи,
заштити пољопривредног земљишта и сузбијању ГМО усјева
У фитосанитарном надзору на граничним прелазима у току 2021. године прегледано је укупно 12.650 пошиљки које
подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу. У току 2021. године, фитосанитарни инспектори су прегледали 3.188
Допринос остварењу
пошиљки при извозу и 27 пошиљки при реекспорту. Укупно je издато 3.215 фитосанитарних сертификата и у
стратешког циља
спољнотрговинском промету наплаћена је накнада и такса (увоз и извоз) у укупном износу од 494.421,7 КМ. Од укупно
извршених 9.435 фитосанитарних прегледа при увозу на граничним прелазима, 11 пошиљки је било неуредно. За 10
пошиљки је наложена мјера забрана увоза и враћање пошиљке, за једну пошиљку наложено је уништавање уз присуство и
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Мјере учинка за крајње
резултате
Проценат извршених
фитосанитарних
прегледа и издатих
фитосанитарних
сертификата који су
прихваћени од стране
фитосанитарне
инспекције земље
увознице
Проценат уредних

под надзором фитосанитраног инспектора.
У периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године фитосанитарна инспекција извршила је преглед 21.416 пошиљки при увозу у
оквиру којих је извршено 33.671 прегледа различитих врста непрерађене хране биљног поријекла. Од укупно прегледаних
21.416 пошиљки, узет је 1.491 узорак за лабораторијску анализу, тј. узорковано је 6,96 % прегледаних пошиљки. Наплаћена
је такса за извршене прегледе у укупном износу од 1.070.800 КМ. Од укупног броја прегледаних пошиљки хране биљног
поријекла при увозу узет је 1.491 узорак за лабораторијску анализу, од чега je 13 лабораторијских анализa билo неуреднo.
Од укупно 13 неуредних лабораторијских анализа, 6 узорака је упућено на суперанализу и у 4 случајева суперанализа је
дематовала прву анализу. Укупно неуредних пошиљки хране биљног поријекла при увозу је 10. За осам неуредних
пошиљки хране биљног поријекла наложена је мјера забране увоза, враћање или уништавање пошиљке, а за двије
пошиљке кукуруза за исхрану људи забрана увоза, враћање пошиљаоцу или пренамјена пошиљке.
У унутрашњем инспекцијском надзору, републички пољопривредни инспектори су у току 2021. године извршили укупно
1.319 контрола заједно са контролама извршења рјешења и доказима о извршењу. Републички пољопривредни и
фитосанитарни инспектори су у дијелу извјештајног периода константно учествовали у свим ванредним активностима
Инспектората везаним за сузбијање ширења вируса корона у складу са донесеним Одлукама и Закључцима Републичког
штаба за ванредне ситуације. Поред укупног броја извршених контрола републички фитосанитарни и пољопривредни
инспектори су у посматраном периоду извршили и 56 контрола из области здравственог надзора и провођења
епидемиолошких мјера, од чега је 25 контрола било неуредно. У оквиру задравствених контрола испред секторa
републичке пољопривредне инспекције издато је укупно 34 прекршајна налога, у укупној вриједности од 43.000,00 КМ
Од укупног броја извршених контрола у области надзора пољопривредне инспекције, 306 контрола је било неуредно тј. 23
% извршених контрола. Предузето је укупно 208 управних мјера, од чега је корективних 122 и репресивних 86. Издато је
укупно 288 прекршајних налога у укупној вриједности од 293.500,00 KM.
Очекивани
Реализовани
Образложење
годишњи резултат
резултат
99,9 % издатих
фитосанитарних
сертификата
прихваћено од
стране
фитосанитарне
инспекције земље
увознице

100 %

75 % уредних

88,14 %

У току 2021. године сви издати фитосанитарни сертификат су прихваћени од стране
земља увозница.

Републичка пољопривредна и фитосанитарана инспекција је у току 2021. године
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инспекцијских контрола у
области примарне
производње хране
биљног поријекла

контрола

извршила 164 контрола из области примарне производње хране.
Од укупног броја извршених контрола 19 контрола је било неуредно, по којима су
предузете мјере у складу са важећом законском регулативом.
У контролама примарне производње хране вршена су узорковања у циљу
утврђивања остатака пестицида. Од укупног броја узетих узорака резултати
лабораторијских анализа су у једном случају утврдили присуство активних
материја изнад МДК.

Проценат уредних
Током извјештајног периода у области производње и промета репроматеријала за
инспекцијских контрола у
пољопривредну производњу (сјеме, садни материјал, средства за заштиту биља и
области промета
87 % уредних
92,67 %
минерална ђубрива) извршено је 314 контрола од чега је било неуредно 23
репроматеријала за
контрола
контрола по којима су предузете мјере у складу са важећом законском
пољопривредну
регулативом.
производњу
Оперативни циљ 5.1. Надзором у спољнотрговинском промету обезбиједити увоз, извоз и провоз биља, биљних производа и регулисаних објеката,
ђубрива и оплемењивача земљишта и средстава за заштиту биља, односно фитофармацеутских средстава који испуњавају прописане норме
квалитета
Сви поднесени захтјеви за преглед пошиљки по питању квалитета и исправност пољопривредног репроматеријала и
Допринос остварењу различитих врста непрерађене хране биљног поријекла на царинским испоставама које се налазе на територији Републике
оперативног циља
Српске су благовремено прихваћени од стране фитосанитарне инспекције и извршен је преглед истих, те је вршено узорковање
у складу са процјеном ризика инспектора који је прегледао пошиљку и различитим програмима надзора.
Мјере учинка за
Очекивани
Реализовани
излазне (директне)
Образложење
годишњи резултат
резултат
резултате
Инспектори су вршили фитосантиране прегледе приликом увоза и извоза, у складу
са захтјевима увозника. Од укупно извршених 9.435 фитосанитарних прегледа при
Извршено 100 %
увозу на граничним прелазима, 11 пошиљки је било неуредно. За 10 пошиљки је
фитосанитарних
Проценат извршених
наложена мјера забрана увоза и враћање пошиљке, за једну пошиљку наложено је
прегледа по свим
фитосанитарних
уништавање уз присуство и под надзором фитосанитраног инспектора.
захтјевима и
100 %
прегледа при увозу и
Одмах по добијању резултата лабораторијске анализе и доношења рјешења о
узорковање у
извозу
забрани увоза за све наведене пошиљке прослијеђивана су обавјештења
складу са
електронским путем. На тај начин су правовремено обавјештавани: Министарство
процјеном ризика
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Управа БиХ за
заштиту здравља биља, фитосанитарни инспектори и главни инспектори у
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Реализовани
програми надзора
над различитим
производима

95 % реализованих
активности у
складу са
донесеним
посебним
програмима
надзора

100 %

Проценат
инспекцијских
прегледа
безбједности хране
биљног поријекла у
спољнотрговинском
промету

Извршено 100 %
фитосанитарних
прегледа у складу
са захтјевима
увозника и
узорковање у
складу са
процјеном ризика

100 %

Федерацији БиХ и Брчко Дистрикту.
Према Програму посебног надзора на кромпиру за 2021. годину, фитосанитарни
инспектори у Републици Српској су извршили све планиране активности, те је
приликом увоза узорковано 14 узорака меркантилног и 14 узорака сјеменског
кромпира на присуство латентне инфекције Ralstonia, Clavibacter и 20 узорака
меркантилног кромпира на присуство Globoderа , Meloidogyne.
Поред наведеног узорковања које је планирано Програмом, фитосанитарни
инспектори су приликом фитосанитарног прегледа пошиљки кромпира при увозу у
складу са процјеном ризика, вршили додатна узорковања. У току 2021. године,
фитосанитарни инспектори су закључно са 31. децембром 2021. године укупно
узели 180 узорака кромпира при увозу. Лабораторијске анализе су код 8 узорака
утврдиле присуство карантинских штетних нематода (Globodera rostochiensis код 6
узорака и код 2 узорка Globodera pallida). Лабораторијским анализама у једном
узорку сјеменског кромпира утврђено је присуство економски штетних организама
(Fusarium spp.) проузроковача трулежи кртола кромпира. За све неуредне пошиљке
наложена je мјера забране увоза и враћање, што је и извршено.
Поред овог програма реализовано је још 16 програма посебног надзора над
присуством различитих карантински штетних организама при увозу, по којима је
узето 57 узорка за лабораторијску анализу.
Инспектори су вршили инспекцијске прегледе безбједности хране биљног
поријекла у спољнотрговинском промету, у складу са захтјевима увозника. Од
укупног броја прегледаних пошиљки хране биљног поријекла при увозу узет је 1.491
узорак за лабораторијску анализу, од чега je 13 лабораторијских анализa билo
неуреднo. Од укупно 13 неуредних лабораторијских анализа, 6 узорака је упућено
на суперанализу и у 4 случаја суперанализа је дематовала прву анализу. Укупно
неуредних пошиљки хране биљног поријекла при увозу је 10. За осам неуредних
пошиљки хране биљног поријекла наложена је мјера забране увоза, враћање или
уништавање пошиљке, а за двије пошиљке кукуруза за исхрану људи забрањена
увоза, враћање пошиљаоцу или пренамјена пошиљке.
Одмах по добијању резултата лабораторијске анализе и доношењу рјешења о
забрани увоза за све наведене пошиљке прослијеђивана су обавјештења
електронским путем. На тај начин су правовремено обавјештавани Министарство
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске и Агенција за
60

сигурност хране Босне и Херцеговине.
Поред пошиљки хране биљног поријекла којима је забрањен увоз, наређено
враћање или уништавање, лабораторијске анализе су у 17 пошиљки утврдиле
присуство активних материја изнад МДК, али у границама мјерне несигурности. За
све такве пошиљке инспектори су издали обавјештење/упозорење увознику да се
предузму све мјере и радње да се такви случајеви не понављају.
Реализација активности
Влада
Статус
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
утврдил
ДА / НЕ
а

Редни
број

Назив активности

5.1.1.

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

Сектор
пољопривредне
инспекције

ДА

Не

5.1.2.

Узорковање за лабораторијске анализе, на принципу
процјене ризика.

Сектор
пољопривредне
инспекције

ДА

Не

Извршити све планиране мјере по Програмима
Сектор
посебног надзора које прописује Министарство
5.1.3.
пољопривредне
ДА
Не
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике
инспекције
Српске.
Оперативни циљ 5.2. Контролом производње и промета пољопривредног репроматеријала осигурати да се на тржишту прометује квалитетно сјеме
и садни материјал, ђубриво и средства за заштиту здравља биља, које користе пољопривредни произвођачи у Републици Српској
Допринос остварењу
Континуираним инспекцијским надзором и предузимањем мјера радило се на обезбјеђењу квалитетног репроматеријала
оперативног циља
за произвођаче у Републици Српској.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Број контрола
Од укупно извршеног броја контрола, 19 је било неуредно по којима су предузете
производње сјемена
123
222
мјере у складу са важећом законском регулативом. Значајан дио ових контрола се
пољопривредног и биља
односи на област заштите биља јер се у контролама производње садног
61

садног материјала

Број контрола у оквиру
Програма посебног
надзора у унутрашњости

60

60

материјала врши узорковање у складу са објављеним програмима посебног
надзора у циљу утврђивања присуства карантински штетних организама.
У току октобра и новембра 2021. године фитосанитарни инспектори су у складу са
Програмом посебног надзора карантинских штетних организама на кромпиру у
Републици Српској вршили контролу и узорковање кромпира у дистрибутивним
центрима. Планирани број узорака на присуство карантински штетних нематода је
у потпуности реализован, узорковано је укупно 10 узорака на присуство
карантински штетних нематода. У овим узорцима није утврђено присуство
карантинских нематода. Планирани број узорака за лабораторијско испитивање
на присуство латентне инфекције „Ralstonia solanacearum“ и „Clavibacter
michiganensis“ је у потпуности реализован, укупно је узорковано 35 узорака.
Присуство латентне инфекције у узетим узорцима није утврђено. У току редовних
контрола производње садног материјала за 2021. годину, фитосанитарни
инспектори су вршили узорковање матичних стабала у складу са објављеним
програмима посебног надзора над карантинским штетним организмима у оквиру
којих је предвиђено узорковање матичних стабала у регистрованим расадницима.
Сви узорци су под шифрама достављени овлаштеним лабораторијама
Пољопривредном факултету у Бањој Луци, Пољопривредном Институту у Бањој
Луци и Институту за генетичке ресурсе у Бањој Луци на лабораторијско
испитивање. Имајући у виду специфичност узорака, достава узорака је вршена у
расхладним уређајима – преносним фрижидерима, што је обезбијеђено у свим
инспекцијским контролама.
Фитосанитарни инспектори су у Републици Српској у контролама производње
садног материјала у 2021. години узорковали укупно 442 узорака за
лабораторијску анализу на присуство штетних организама. Лабораторијским
анализама је у 28 узорку матичних стабала утврђено присуство карантинских
штетних организама. У складу са Законом о заштити здравља биља,
фитосанитарни инспектори су на основу добијених резултата лабораторијских
анализа, за сва заражена матична стабла донијели рјешења којим су наредили
њихово уништавање. Лабораторијским анализама утврђено је присуство штетног
организма Phytophthora rubi (7 узорака) у матичним биљкама и саднице малине.
У складу са Законом о заштити здравља биља, фитосанитарни инспектори су на
основу добијених резултата лабораторијских анализа, за све заражене донијели
62

Број контрола у области
прометa репроматеријала
у апотекама
Број контрола у области
примарне производње
хране биљног поријекла

231

25

рјешења којим су наредили њихово уништавање. Том приликом извршено је
уништавање 30.000 садница и 10.000 матичних биљака уз присуство и надзор
фитосанитарних инспектора.
У области производње, промета и употребе ђубрива извршено је 25 контрола.
Инспектори су утврдили неправилности у 2 контроле.

У области примарне производње хране биљног поријекла извршене су 164
контроле. Инспектори су утврдили неправилности у 19 контрола и предузето је 19
управних мјера, од којих 17 отклањање неправилности и 2 забране.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
У редовним контролама производње и промета сјемена и
садног материјала, вршиће се контроле у производњи,
Сектор
5.2.1. регистрованим расадницима и малопродаји ради
пољопривредне
ДА
Не
утврђивања квалитета и присуства карантински штетних
инспекције
организама.
Реализовати мјере планиране Програмом посебног
Сектор
5.2.2. надзора у унутрашњости које доносе друге институције на пољопривредне
ДА
Да
нивоу Републике Српске и Босне и Херцеговине.
инспекције
Инспекцијске контроле испуњености услова за промет
минералних ђубрива, контрола уписа у регистар увозника
Сектор
и дистрибутера минералног ђубрива, достављања
5.2.3.
пољопривредне
ДА
Не
извјештаја Министарству о увезеним и продатим
инспекције
количинама ђубрива, паковања и декларисања ђубрива и
друго.
Инспекцијске контроле испуњености услова за
производњу и промет средстава за заштиту здравља
Сектор
5.2.4. биља, паковање и декларисање средстава за заштиту
пољопривредне
ДА
Не
здравља биља, уписа у регистар увозника и дистрибутера
инспекције
и друго.
Инспекцијске контроле примарне производње хране
Сектор
5.2.5.
ДА
Не
биљног поријекла.
пољопривредне
173

164
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инспекције
Оперативни циљ 5.3. Обезбјеђивање намјенског кориштења средстава подстицаја
Допринос остварењу
Пољопривредна инспекција вршила је редовне контроле у области кориштења средстава подстицаја, како би се
оперативног циља
обезбиједила законитост кориштења средстава подстицаја.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Републички и општински/градски пољопривредни инспектори у складу са
годишњим планом контрола у току 2021. године извршили укупно 481
инспекцијску контролу кориштења средстава подстицаја, у оквиру којих је
контролисано 1.560 различитих мјера. Републички пољопривредни инспектори су
Број контрола законитости
извршили 78 контрола са контролама извршења рјешења и доказима о извршењу,
добијања и намјенског
док су општински/градски пољопривредни инспектори извршили укупно 403
139
78
кориштења подстицајних
контроле. Укупан износ контролисаних средстава подстицаја је 13.498.839,51 KM.
средстава
Од укупног броја извршених контрола, 472 контрола је било уредно, а 9 контрола
је било неуредно. Поступањем пољопривредних инспектора код 8 неуредних
контрола наложен је поврат средстава подстицаја, а у једном случају отклањање
неправилности. Рјешењeм инспектора наложен је поврат у износу од 87.148,76
КМ.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле намјенског кориштења средстава
Сектор
5.3.1. подстицаја које додјељује Министарство пољопривреде,
пољопривред
ДА
Не
шумарства и водопривреде.
не инспекције
Оперативни циљ 5.4. Обезбјеђење заштите здравља биља и коришћења пољопривредног земљишта у складу са законом
Допринос остварењу
Предузимањем превентивних и корективних мјера радило се на заштити здравља биља и коришћења пољопривредног
оперативног циља
земљишта у складу са законом.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Број контрола у области
У области заштите здравља биља извршено је 86 контрола. Инспектори су
69
86
заштите здравља биља
утврдили неправилности у 4 контроле. Значајан број контрола из области заштите
64

Број контрола кориштења
и промјене намјене
пољопривредног
земљишта

262

биља се врши приликом прегледа производње сјемена и садног материјала,
међутим ове контроле се збрајају у област производње сјемена и садног
материјала иако се значајан дио контроле односи управо на заштиту здравља
биља.
У области заштите пољопривредног земљишта извршене су 193 контроле. Ова
област има и највећи постотак неуредних контрола, који износи чак 59,58 %.

193

Реализација активности
Редни
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Сектор
пољопривредне
ДА
Не
инспекције
Инспекцијске контроле за сузбијање и уништавање
Сектор
5.4.2.
коровске биљке амброзије, у складу са годишњим
пољопривредне
ДА
Не
планом контрола и по запримљеним дојавама.
инспекције
Контроле коришћење и обрађивање пољопривредног
Сектор
5.4.3.
земљишта, промјена намјене пољопривредног
пољопривредне
ДА
Не
земљишта и посједовање свих потребних сагласности.
инспекције
Оперативни циљ 5.5. Обезбиједити испуњавање свих законом дефинисаних услова за производњу дувана, вина и ракије у циљу постизања прописаног
квалитета и легалног промета
Допринос остварењу
Континуиран инспекцијски надзор и предузимање мјера у циљу сузбијања нелегалног промета дувана, вина и ракије.
оперативног циља
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
У области производње и промета дувана, вина и ракије извршена је укупно 393
контроле. Од 393 извршене контроле, 120 контрола је било неуредно. У контролама
Број контрола у области
инспектори издали укупно 130 прекршајних налога. У овим контролама одузето је и
производње и промета
355
393
уништено око 1500 килограма дувана. Повећан број контрола у овој области је
дувана, вина и ракије
посљедица великог броја неуредних контрола и додатно фокусирање на ову област
у циљу уређења исте.
5.4.1.

Инспекцијске контроле заштите здравља биља и надзор
присуства штетних организама.
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Реализација активности
Редни
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Инспекцијске контроле испуњености минималних
техничко-технолошких услова у погледу стручног кадра,
објеката, просторија, опреме и уређаја за производњу
вина, контрола услова које морају испуњавати сировине
Сектор
5.5.1.
за производњу вина и других алкохолних пића, контроле пољопривредне
ДА
Не
промета вина и алкохолних пића у ринфузном стању,
инспекције
контроле паковања и означавања вина и других
алкохолних пића, контроле производње и промета
дувана код регистрованих произвођача и друго.
Оперативни циљ 5.6. Спречавање узгоја генетски модификованих усјева
Допринос остварењу
Континуираним прегледима меркантилне соје рађено је на идентификацији присуства генетички модификованих усјева
оперативног циља
соје.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Републички пољопривредни и фитосанитарни инспектори су у току 2021. године у
оквиру редовних инспекцијских активности извршили укупно 134 прегледа парцела на
којима су засновани усјеви меркантилне соје с циљем идентификовања присуства
генетички модификованих усјева соје. Ови прегледи су извршени на подручју цијеле
Републике Српске и обухваћена је површина од укупно 325,3 хa. У овим контролама
инспектори су користили брзе тестове који омогућавају идентификацију генетички
Број контрола усјева на
модификоване соје. За брзе тестове кориштене су тестне тракице „Artron GeneTrue
присуство генетичких
37
44
CP4 EPSPS“.
модификација
У случајевима гдје су брзи тестови били позитивни извршено је службено узорковање
усјева (укупно 6 узорака) и сви узорци су прослијеђени у овлаштену лабораторију ЈУ
Пољопривредног института у Бањој Луци.
Резултати лабораторијских анализа су у свих шест узорaка потврдили присуство
генетичких модификација. Инспектори су рјешењима наложили уништавање спорних
усјева соје са шест парцела, укупне површине 45,5 ха и издали прекршајне налоге у
укупној вриједности од 1.800,00 КМ.
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Редни
број

Назив активности

Реализација активности
Статус
Носилац
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Инспекцијске контроле присуства генетички
модификованих усјева. За потребе идентификације
усјева и субјеката контроле користиће се подаци из
Сектор
5.6.1.
Регистра пољопривредних газдинстава у Републици
пољопривредне
ДА
Не
Српској, као и подаци добијени од службеника
инспекције
Агенције за пружање стручних услуга у
пољопривреди.
Стратешки циљ 6. Обезбиједити да корисници шума и шумског земљишта у власништву Републике Српске, као и власници приватних шума, те
корисници ловних ресурса исте користе у складу са прописима и планским документима, као и да се обезбиједи легалност рада постројења за
примарну прераду дрвета и извођача радова и пројектовања у шумарству и ловству, као и производњи доради и промету репродуктивног материјала,
шумског дрвећа и грмља
Републичка шумарска инспекција је у 2021. години извршила 1.157 контрола, што износи 80 % од плана. Годишњим планом рада
шумарске инспекције предвиђено је да иста изврши 1.444 контроле. У његову израду се ушло са 13 инспектора, а у реализацији
истог је учествовало 12 инспектора. Када се план прерачуна на 12 инспектора онда је његова реализација 87 %. Двоје инспектора је
било на вишемјесечном боловању, инспектор из Подручног одјељења Приједор због здравствених проблема није радио скоро
читаву годину, док инспектор из Подручног одјељења Бања Лука од посљедица корона вируса почетком октобра 2021. године
отишао на боловање на којем се још налази.
Уочава се велика разлика у проценту извршења плана по областима која се креће од 35,4 % у области испуњености услова код
Допринос
извођача радова у шумарству до 110,8 % у области „коришћења шума“. Разлог овоме је велико учешће ванредних контрола које су
остварењу
извршене по захтјевима тужилаштава, ресорних министарстава, невладиног сектора и грађана. Извршено је 608 ванредних
стратешког циља контрола или 52,55 % од укупног броја извршених контрола. Када се изузму контроле извршења рјешења онда је проценат
ванредних контрола 45,55 %.
Од укупног броја извршених контрола 509 или 44 % су неуредне. Донесена је 441 управна мјера, изречено 34 забрана, а у 247
случаја је извршено одузимање шумских дрвних сортимената. Изречено је 430 прекршајних налога, поднесене 2 прекршајне
пријаве, једна кривична и упућено је више десетина информација према тужилаштвима и МУП-у РС. Одузето је 1672,00 m³ шумских
дрвних сортимената укупне вриједности 116.271,00 КМ Укупна вриједност изречених прекршајних налога је 511.800 КМ.
У току 2021. године извршено је и 172 контроле на заштити становништва од заразних болести, при томе су у 27 случајева
утврђене неправилности (непоштовање мјера), издано 36 прекршајних налога.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи
резултат
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резултат
У овим областима су сконцентрисане најзначајније контроле када су у питању шуме и
шумско земљиште. Укупно у све три области су извршене 658 контроле. У односу на
план то износи 100,15 %.
Проценат извршења броја
Од укупног броја извршених контрола 352 или 53,2 % су биле неуредне. Евидентан је
контрола планираних
велики број ванредних контрола извршених по захтјевима других органа, институција,
Годишњим планом у
100 %
100,15 %
невладиног сектора и физичких лица. Ванредних контрола је било 393 или око 60 %.
областима коришћење,
Од тог броја је 298 или 75,82 % било са неправилностима. Дистрибуција броја
узгајање и заштита шума
контрола по областима у шумарству је различита зависно од утицаја наведених
фактора. Контрола извршења рјешења је било 98 или 15 % од укупног броја
извршених контрола. У овим областима су донесене 302 управне мјера, те је изречено
329 прекршајних мјера.
У претходних неколико година је кроз провођење планираних контрола, ванредних
контрола по пријавама и захтјевима грађана, других институција, провођење ревизије
рада постројења за примарну прераду дрвета и вишегодишњег провођења „Акционог
плана на сузбијању бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета шумских дрвних
Постројења за примарну
сортимената“ је било очекивано да је постигнута легалност рада код минимално 70 %
прераду дрвета која раде у
контролисаних субјеката у овој области. У овој области су извршене 204 контроле и у
складу са прописима у
75 %
69 %
64 случаја су утврђене неправилности, што износи 31,37 %. Донесено је 59 управних
односу на укупан број
мјера, од чега је у 35 контрола извршено одузимање шумских дрвних сортимената. На
контролисаних (проценат)
постројењима за примарну прераду дрвета одузето је 233,00 m³ шумских дрвних
сортимената укупне вриједности 19.796,20 КМ. Шумарска инспекција је укупно
одузела 1.674,40 m³ шумских дрвних сортимената вриједности 116.732,10 КМ. У овој
области је изречено 60 прекршајних налога у укупном износу од 79.300 КМ .
Оперативни циљ 6.1. Обезбиједити извођење радова у шумарству, узгајање и заштиту шума, промет и прераду шумских сортимената у складу са
законом
Шумарска инспекција је континуираним инспекцијским надзором проводила мјере у области шумарства, а све у циљу да се
Допринос остварењу
код субјеката контроле повећа степен правне и друштвене одговорности, како би се створили услови да се шумским
оперативног циља
ресурсима Републике Српске газдује еколошки одговорно, друштвено корисно и економски одрживо.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Број контрола у области
48
17
Обзиром на епидемиолошке мјере и проблеме које ЈПШ има код извођења радова на
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услова за обављање
дјелатности субјеката који
изводе радове у
шумарству

Број контрола у области
коришћења шума

435

482

Број контрола у области
узгајање шума

72

55

Број контрола у области
заштите шума

150

121

искоришћавању шума, као и ангажованости шумарске инспекције на контроли
провођења мјера на заштити становништва нисмо били у могућности да овој области
посветимо пуну пажњу. Остварен је релативно мали број контрола у односу на
планирани. Био је и релативно мали број представки на рад извођача радова. Извршено
је 17 контрола од којих је 4 било неуредних. План је извршен са 35,4 %. Највећи проценат
неизвршења плана је у овој области, а то је посљедица великог броја ванредних
контрола у другим областима. Овдје је било свега 10 ванредних контрола. Од укупног
броја извођача који имају лиценцу, врло мали број њих је затечен у извршењу послова, а
планом је предвиђена контрола готово свих извођача. Од свих извођача радова са
важећом лиценцом готово половина није активна. Привредних друштава која се баве
пројектовањем у шумарству и предузећа за контролу производње сјемена и садног
материјала је мали број и нису посебно третирана у овом плану, а контроле истих су
саставни дио плана у овој области.
У области коришћења шума извршен је највећи број контрола. Овдје је план извршен са
преко 110 %. Овдје је извршен и највећи број ванредних контрола (350). Такође се може
рећи да је у коришћењу шума констатован највећи број неуредних контрола (315).
Инспектори су донијели 269 управних мјера, од чега 22 забрана, а изрекли су и 309
прекршајних налога и поднијели 2 прекршајне пријаве. Шумарска инспекција је са
осталим учесницима учествовала у наставку реализације „Акционог плана на сузбијању
бесправних сјеча, крађа и нелегалног промета дрвних сортимената“. Везано за наведени
план укупно је извршено седам акција. Треба напоменути да шумарски инспектори
немају могућност заустављања теретних моторних возила на саобраћајницама.
У контролама које су извршене у већини радова на узгајању шума се односи на „његу
природног подмлатка“ и „припрему земљишта за природно подмлађивање“, а то су
радови које изврше извођачи радова кроз „реализацију извођачког пројекта“, па их је
бесмислено у инспекцијској контроли посматрати издвојено само као ову врсту радова.
Од укупно извршене 55 контроле у 11 случајева радови нису извршени у обиму и
квалитету који је планиран. Највећи дио радова из категорије која се финансира из
проширене репродукције шума није извршен, међутим у планским документима је
наведено да ће се исти извршити уколико буду обезбијеђена средства, тако да за исте
нема законске могућности да се наложи њихово извршење.
У области заштите шума извршено је преко 80 % контрола од планираног. Код заштите
шума највећи број контрола се односио на чување шума, противпожарну заштиту и
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заштиту шума од биљних болести и штеточина. Противпожарна заштита шума и заштита
шума од биљних болести и штеточина су контролисане из планске ставке, а код чувања
шума смо имали велики број ванредних контрола и оне су утицале на повећани обим
контрола у овој области. Било је 76 контрола чувања шума, од чега је 35 контрола било из
ставке ванредних.
Код примарне прераде дрвета извршено је 70,3 % контрола у односу на план. Ово је
последица ангажованости шумарских инспектора на другим пословима као и одсуство
због боловања. Од укупног броја извршених контрола којих је било 204 њих 110 су биле
ванредне, односно контроле су рађене на основу захтјева других органа и институција,
Број контрола у области
правних и физичких лица. Ванредне контроле захтијевају већу ангажованост инспектора и
примарне прераде
290
204
самим тим смањују могућност ефикаснијег планирања редовних контрола с циљем
дрвета
планског уређења појединих области инспекцијског надзора. Од укупно извршене 204
контроле 64 је било неуредно. Донесено је 59 управних мјера, а издато је 60 прекршајних
налога. Од примарних прерађивача дрвета је одузето је 233,00 m³ шумских дрвних
сортимената који нису имали валидно поријекло. Укупна вриједност одузетих
сортимената је 19.796,20 КМ.
Број контрола у осталим
У ову област су сврстане контроле које се не могу разврстати у претходне области или
областима које се не могу
провјере припадају у више области и као такве их не можемо сврстати у једну од
разврстати по
наведених. Овдје је из већ наведених разлога извршено мање контрола. Већина контрола
207
120
претходним областима
из планских ставки везаних за годишње планове газдовања шумама, контроле регистара
или у којима провјере
и евиденција, газдовања приватним шумама и националним парковима су реализоване.
потичу из више области
У овој области је извршено 67 планских и 53 ванредне контроле.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
Инспекције контроле испуњености услова за извођење
6.1.1.
шумарске
ДА
Не
радова у шумарству и посједовање лиценце.
инспекције
Инспекцијске контроле жигосања, обројченост и
Не
снабдјевености отпремним исказом, извршења дознаке од
Сектор
6.1.2.
стране стручног лица, садржаја извођачког пројекта, израде
шумарске
ДА
пројекта од стране стручног лица, доношења извођачког
инспекције
пројекта и друго.
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Инспекцијске контроле евидентирања шумско-узгојних
Сектор
Не
6.1.3.
радова, доношења и усвајања шумскопривредног основа,
шумарске
ДА
извршеност шумско-узгојних радова и друго.
инспекције
Инспекцијске контроле испуњености услова за постављене
Не
чуваре шума, обезбијеђености непосредног чувања шума,
Сектор
6.1.4
донесености и усвојености шумскопривредног основа,
шумарске
ДА
евидентирања бесправно посјечених стабала и вођење
инспекције
службене књиге и друго.
Инспекције контроле постројења примарне прераде дрвета
Сектор
у циљу провјере легалности рада, испуњености минимално6.1.5.
шумарске
ДА
техничких услова рада и поријекла шумских дрвних
инспекције
сортимената.
Инспекције контроле у осталим областима које се не могу
Сектор
разврстати по претходним областима или у којима провјере
6.1.6.
шумарске
ДА
потичу из више области , а које су у надлежности шумарске
инспекције
инспекције.
Оперативни циљ 6.2. Обезбиједити управљање ловним ресурсима, газдовање ловиштем, лов и коришћење дивљачи у складу са законом ради
одрживог коришћења и побољшања ловног фонда и ловних ресурса
Континуиран инспекцијски надзор и предузимање одговарајућих мјера у области ловства, а у циљу да се код субјеката
Допринос остварењу
контроле повећа степен правне и друштвене одговорности, како би се створили услови да се ловним ресурсима Републике
оперативног циља
Српске газдује еколошки одговорно, друштвено корисно и економски одрживо.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
У области извршење лова и коришћење дивљачи извршено је укупно 158 контрола,
гдје су инспектори у 49 контрола утврдили неправилности. Донесено је 45 управних
Број контрола у области
мјера и изречено 16 прекршајних налога. Због епидемиолошких мјера обим
242
158
ловство
извршења лова је смањен, а изостао је ино-лов за који је по правилу везан већи број
неправилности, поготову ако се ради о лову на ниску дивљач. Преовладавале су
контроле „Извршења лова“ и „Ловочуварске службе“
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдил
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а
Инспекције контроле извршења лова и коришћења
дивљачи, организације и рада ловочуварске службе,
Сектор шумарске
6.2.1.
ДА
Не
заштите дивљачи, установљавања и управљања
инспекције
ловиштем, ловне основе и планирања у ловишту.
Стратешки циљ 7. Обезбиједити провођење мјера у области безбједности хране животињског поријекла, хране за животиње и ветеринарско
медицинских производа, те обављање ветеринарске дјелатности у складу са законом, адекватне услове држања, добробити, промета и кретања
животиња, провођење обавезних превентивних мјера за заштиту животиња од заразних болести и становништва од зооноза
У току 2021. године републичка ветеринарска инспекција извршила је 846 контрола, што представља остварење плана у износу од
73,4 %. Од укупног броја извршених контрола, 241 контрола је била са неправилностима, те је предузето 215 управних мјера. Због
почињених прекршаја издато је укупно 89 прекршајних налога у укупној вриједности од 86.900 КМ. Поред контрола из
ветеринарске дјелатности инспектори су били ангажовани на сузбијању пандемије изазване COVID-19 вирусом. Ветеринарска
Допринос
инспекција извршила је 215 контрола спровођења мјера за спречавање пандемије од којих су 43 контроле биле неуредне, те је
остварењу
том приликом издати56 прекршајних налога вриједности 75.000 КМ. Поред вршења контрола из дјелокруга здравствене
стратешког циља
инспекције до смањења извршења плана дошло је и због смањења броја инспектора, наиме од 01.07.2021. године поред главног
инспектора имамо 7 инспектора који раде на терену а било их је 8.
Приоритети ветеринарске инспекције одређивани су у складу са планом и актуелном ситуацијом везано за активности у сузбијању
пандемије корона вируса, јер су сви ветеринарски инспектори били ангажовани у спровођењу мјера за превенцију ширења вируса
корона.
Очекивани
Мјере учинка за крајње
Реализовани
годишњи
Образложење
резултате
резултат
резултат
У извјештајном периоду од укупног броја извршених контрола, 28,5 % контрола је
било са неправилностима које су утврђене у различитим областима надзора, те су
по истима предузимане управне и прекршајне мјере како би се пословање
Проценат привредних
ускладило са прописима на снази. Имајући у виду да имплементација нових
71,5 %
субјеката који испуњавају 95 % усклађених
прописа усклађених са ЕУ стандардима није завршена и да нису обезбијеђени сви
усклађених са
услове у односу на укупан
са прописаним
услови за имплементацију истих у потпуности. То се посебно односи на већи дио
прописаним
број контролисаних
условима
прописа који су донесени од стране институција на нивоу Босне и Херцеговине, а
условима
субјеката
који нису усклађени са ентитетским, односно нису обезбијеђени услови за њихову
имплементацију.
На реализацију планираних активности утицала је ситуација са новим вирусом
корона, како у земљи тако и у окружењу, тако да су заостале активности које су
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започете у циљу усклађивања прописа, обука субјеката у пословању са храном, као
и службеника који проводе специфичне контроле по овлашћењу.
Проценат привредних
субјеката регистрованих
за извоз, који испуњавају
захтјеве за извоз у ЕУ

100 %
привредних
субјеката који
желе да извозе у
ЕУ

100 %

Привредни субјекати који желе да извозе у ЕУ су регистровани за извоз и
испуњавају захтјеве за извоз у ЕУ.
У извјештајном периоду сектор ветеринарске инспекције је провео мјере у
проценту од 95 % које су биле прописане од стране других институција, што
подразумијева провођење узорковања и мониторинга. Мада и овде морамо
нагласити да је било потешкоћа код усвајања плана узорковања и кашњења
тендера.

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

95 % извршене
све програмом
планиране мјере

95 %

Регистар животиња

Све
контролисане
животиње
обиљежене и
евидентиране у
складу са
прописаним
роковима

Све контролисане
животиње нису
обиљежене и
евидентиране у
складу са
прописаним
роковима

Током извјештајног периода није извршен нулти попис животиња који је најављен
од стране Агенције за обиљежавање животиња Босне и Херцеговине, која је
задужена за спроведбу истог. Наведена мјера није могла бити у потпуности
реализована, јер још увијек имамо неусклађености са базом података.

Проценат контролисаних
ветеринарских
У извјештајном периоду 78 % контролисаних ветеринарских организација је
организација које
95 %
78 %
испуњавало прописане услове за обављање дјелатности и спровођење обавезних
испуњавају прописане
контролисаних
контролисаних
мјера. Неуредне контроле су већим дијелом биле посљедица одлива кадрова, што
услове за обављање
ветеринарских
ветеринарских
је утицало на испуњеност услова у погледу обавезног кадра сходно организационој
дјелатности и
организација
организација
структури ветеринарских организација.
спровођење обавезних
мјера
Оперативни циљ 7.1. Обезбиједити производњу и промет сировина и хране животињског поријекла, као и хране за животиње која испуњава прописане
норме квалитета и здравствене исправности
Допринос
Ветеринарска инспекција вршила је редовне и ванредне контроле субјеката који прометују храну за животиње и храну
остварењу
животињског поријекла како би се обезбиједила здравствена исправност и прописани квалитет, а настављене су циљане
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оперативног
циља

активности у свим секторима производње хране
ради усклађивања са прописаним стандардима, са акцентом на сектор
мљекарства, производњу меса, производе рибарства, пчеларства и друге производе животињског поријекла.
Желимо да напоменемо да је у Босни и Херцеговини вршен аудит плана плана праћења и контроле остатака резидуа
ветеринарских лијекова у храни животињског поријекла и храни за животиње од стране Европске комисије за сигурност хране.
Један од основинх услова за извоз хране животињског поријекла је успјешно спровођење контроле реизудуа у храни и храни и
храни за животиње. Након проведене ревизије од стране тима Европске Комисије - Главне управе за здравље и сигурност хране
добили смо позитивно мишљење и препоруке за унапређење система.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола је 74 %.
Контрола производње и промета хране за животиње вршена је у току редовних
контрола испуњености услова производње и промета, службеног узорковања као и у
Број контрола у области
случајевима када су у мониторингу утврђене повећане вриједности састојака у храни
производња и промет
50
37
за животиње.
хране за животиње
Поред вршења контрола из дјелокруга здравствене инспекције до смањења
извршења плана дошло је и због смањења броја инспектора, наиме од 01.07.2021.
године поред главног инспектора имамо 7 инспектора који раде на терену, а било их
је 8.
Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје је план
извршен у проценту од 80,2 %.
Акценат је био на контролама производних објеката већег капацитета и извршене су
Број контрола у области
све контроле које су планиране у ванредим условима у циљу провођења мониторинг
производња и промет
планова службеног узорковања и праћење сљедивости хране.
617
495
сировина и хране
Такође, контролисани су сви извозни објекти сходно приоритетима у овој области, као
животињског поријекла
и други објекти у складу са захтјевима надлежних органа по пријавама и притужбама
различитих субјеката, органа и грађана.
До смањења извршења плана дошло је због већ поменутог вршења контрола из
дјелокруга здравствене инспекције и смањења броја инспектора.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
7.1.1.
Инспекцијске контроле у области производње и
Сектор
ДА
Не
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7.1.2.

7.1.3.

промета сировина и хране животињског поријекла,
везано за испуњеност ветеринарско-здравствених
услова за вршење клања, обраде и прераде сировина и
хране животињског поријекла.
Контрола усаглашености производног процеса и хране
животињског поријекла у производњи и промету са
аспекта микробиолошке исправности, квалитета,
употребе недозвољених супстанци, означавања и
декларисања хране животињског поријекла.
Инспекцијске контроле испуњености ветеринарскоздравствених услова објекта за производњу хране за
животиње, присуства контаминираних компоненти и
недозвољених супстанци, означавања и декларисања
хране за животиње.
Контроле откупа и прераде сировог млијека, са
акцентом на здравствену исправност и параметре
квалитета.

ветеринарске
инспекције
Не
Сектор
ветеринарске
инспекције

Сектор
ветеринарске
инспекције

ДА

Не
ДА

Сектор
Не
7.1.4.
ветеринарске
ДА
инспекције
Сектор
Не
7.1.5.
Провођење плана праћења резидуа (ППР).
ветеринарске
ДА
инспекције
Оперативни циљ 7.2. Обезбиједити адекватну здравствену заштиту, држање и узгој животиња у циљу спречавања настанка и ширења заразних болести
животиња, са посебним акцентом на зоонозе
Инспекцијски надзор у области заразних болести животиња и зооноза вршен је у складу са епизоотиолошком ситуацијом у
Допринос
Републици Српској и Босни и Херцеговини, и према програмима контрола болести донесеним од стране Министарства и
остварењу
Канцеларије за ветеринарство БиХ.
оперативног
У области ветеринарске дјелатности контролисане су ветеринарске организације сходно плану и приоритетима, као и приликом
циља
провођења контрола у другим областима, а посебно у склопу провођења мјере ради контроле заразних болести.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Број контрола у области
Проценат извршених инспекцијских контрола у области заразне болести и зоонозе
223
187
заразних болести и
извршен је у проценту од 83,9 %.
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зооноза

Број контрола у области
ветеринарске дјелатности

154

64

Број контрола у области
производње и промета
ветеринарских лијекова

53

9

Број контрола у области
узгоја, заштите и
добробити животиња

56

15

Имајући у виду комплексну епизоотиолошку ситуацију у земљи и окружењу у
претходним годинама везано за појаву болести бруцелозе, плавог језика и квргаве
коже, није било већих жаришта болести бруцелозе код животиња, а људи су
оболијевали у појединачним случајевима. Након појаве афричке куге свиња у Европи
и ширења у земљама које граниче са нашим окружењем, са тенденцијом ширења
према БиХ и сусједним земљама, предузете су превентивне мјере и мјере
биосигурности у циљу раног откривања болести.
До смањења извршења плана дошло је због већ поменутог вршења контрола из
дјелокруга здравствене инспекције и смањења броја инспектора.
Проценат извршених инспекцијских контрола у овој области је у проценту од 41,6 %.
У области ветеринарске дјелатности контролисане су ветеринарске организације
сходно плану и приоритетима, као и приликом провођења контрола у другим
областима, а посебно у склопу провођења мјере ради контроле заразних болести и
промета ветеринарских лијекова.
До смањења извршења плана дошло је због већ поменутог вршења контрола из
дјелокруга здравствене инспекције и смањења броја инспектора.
Проценат извршених инспекцијских контрола је мањи од годишњег плана, гдје је план
извршен у проценту од 17 %.
Употреба и прометовање лијека контролисана је кроз контроле обављања
ветеринарске дјелатности на фармама и у ветеринарским организацијама.
До смањења извршења плана дошло је због већ поменутог вршења контрола из
дјелокруга здравствене инспекције и смањења броја инспектора.
Проценат извршених инспекцијских контрола је мањи од годишњег плана и завршен
је 50%.
До смањења извршења плана дошло је због већ поменутог вршења контрола из
дјелокруга здравствене инспекције и смањења броја инспектора.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Редни
број

Назив активности

7.2.1.

Инспекцијске контроле у области заразних болести
животиња и зооноза у складу са епизоотиолошком
ситуацијом у Републици Српској и Босни и Херцеговини,
и према програмима контрола болести донесеним од

Сектор
ветеринарске
инспекције

ДА
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стране Министарства пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и Канцеларије за
ветеринарство БиХ.
7.2.2.

Провођење контроле идентификације и кретања
животиња.

7.2.3.

Провођење плана контрола салмонелe на фармама
перади.

Сектор
ветеринарске
инспекције
Сектор
ветеринарске
инспекције

ДА
ДА

Инспекцијске контроле ветеринарских организација
сходно плану и приоритетима, као и приликом
Сектор
7.2.4.
провођења контрола у другим областима, а посебно у
ветеринарске
ДА
склопу провођења мјере ради контроле заразних
инспекције
болести.
Инспекцијске контроле промета ветеринарских лијекова
и помоћних ветеринарских средстава у веледрогеријама
Сектор
7.2.5.
и ветеринарским апотекама, као и на фармама, гдје ће
ветеринарске
ДА
акценат бити на употреби лијекова, као и контроли
инспекције
прописаних каренци.
Инспекцијске контроле начина држања и поступања са
Сектор
7.2.6.
животињама, с посебним акцентом на добробит и
ветеринарске
ДА
заштиту животиња.
инспекције
Стратешки циљ 8. Повећање заштите вода као ресурса од непроцјењиве важности и развијање система заштите од штетног дејства вода, коришћења и
заштите вода и заштите вода од загађивања
Инспекцијским надзором у 2021. години републичка водна инспекција извршила је 840 контрола од чега је редовних контола било
Допринос
719 (85.6 %), док је преосталих 14.4 % контрола чинило ванредне контроле. Од укупног броја извршених контрола неуредне су биле
остварењу
262 (31.2 %) контроле. Изречено је 247 управних мјера (од чега 232 мјере отклањања неправилности, 11 забрана рада и 4 рушења),
стратешког циља издато је и 39 прекршајних налога. Укупна вриједност издатих прекршајних налога износи 134.700 КМ. Прекршајних и кривичних
пријава није било. У току 2021. године изјављено је шест жалби на рјешења инспектора.
Очекивани
Мјере учинка за крајње
Реализовани
годишњи
Образложење
резултате
резултат
резултат
Проценат неуредних
45 %
47.6 %
Републички и градски/општински водни инспектори извршили су 124 контроле
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контрола заштитних
заштитних водних објеката од чега су у 59 контрола констатоване неправилности.
водних објеката
Оперативни циљ 8.1. Обезбиједити одрживо, рационално и економично коришћење и управљање водним ресурсима у складу са законом, као и заштиту
вода од штетних промјена њених својстава
Републичка водна инспекција је вршила инспекцијски надзор у погледу заштите вода од загађивања, заштите од вода и
функционалност заштитних водних објеката, уређења водотока и одржавање ријечних корита и водног земљишта, посједовања
Допринос
водних аката и извршење услова из водних аката, коришћења вода и снабдијевање водом и других захтјева прописаних законом.
остварењу
Одступања укупног броја извршених контрола резултат су повећаног броја инспектора у односу на планирани као и ангажованост
оперативног
републичких водних инспектора на вршењу инспекцијског надзора из надлежности здравствено-санитарне инспекције. Од укупно
циља
пет области надзора само у области уређење водотока није реализован планирани број контрола, док је у осталим областима дошло
до благог пребачаја, као посљедица повећаног броја инспектора.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
Реализовани
годишњи
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
У области заштите вода извршено је 480 контрола, од чега је 174 контроле биле
неуредне. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и предузели
Број контрола у области
164 управну мјеру, и то 162 корективне и 2 репресивне мјере. План је остварен са 104
462
480
заштите вода
%.
До извршења нешто већег броја контрола дошло је због ванредних контрола
депонија и сепарација шљунка на подручју Добојске регије.
У области заштите од вода извршено је 119 контрола, од чега је 41 контрола била
неуредна. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и предузели 39
Број контрола у области
87
119
управних мјера, и то 30 корективних и 9 репресивних мјера. План је остварен са 137 %.
заштите од вода
До извршења већег броја контрола довео је већи број ванредних контрола него што је
очекивано.
У области уређење водотока извршено је 106 контрола, од чега је 14 контрола било
неуредно. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и предузели 13
Број контрола у области
95
106
управних мјера, и то 10 корективних и 3 репресивне. План је остварен са 112 %. У овој
уређење водотока
области план је пребачен због ванредних контрола нелегалне експлоатације шљунка
на подручју добојске регије.
У области коришћења вода извршена је 121 контрола, од чега је 30 контрола било
Број контрола у области
118
121
неуредно. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и предузели 29
кориштења вода
управних мјера, и то 28 корективних и 1 репресивну. План је остварен са 102 %.
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Број контрола у осталим
областима које се не могу
разврстати по претходним
областима или у којима
провјере потичу из више
области

У осталим областима које се не могу разврстати по претходним областима извршено
је 14 контрола, од којих су 3 биле неуредне. У контролама инспектори су утврдили
разне неправилности и предузели 2 управне мјере, обе су биле корективне. План је
17
14
остварен са 82 %. И ако у процентима одступање изгледа велико, у питању су само 3
контроле разлике. Провјере из ове области су често у саставу других области, па их је
тешко предвидјети.
Реализација активности
Редни
Статус
За неизвршено указати на
Влада
Назив активности
Носилац
број
ДА / НЕ
разлоге
утврдила
Инспекцијске контроле у области заштите вода, гдје ће се
контролисати: испуштања отпадних вода, посједовања
Сектор водне
8.1.1.
ДА
водних аката, прописаних водних евиденција, извршење
инспекције
услова из водних аката и друго.
Инспекцијске контроле у области заштите од вода, гдје ће се
Сектор водне
8.1.2.
контролисати: одржавање водних објеката и уређаја од
ДА
инспекције
општег значаја, регистрација и друго.
Инспекцијске контроле у области уређење водотока, гдје ће
Сектор водне
8.1.3.
се контролисати: регистрација, посједовање водних аката,
ДА
инспекције
извршење услова из сагласности и друго.
Инспекцијске контроле у области коришћења вода, гдје ће
се контролисати: регистрација, посједовање водних аката,
Сектор водне
8.1.4.
ДА
прописане водне евиденције, извршење услова из водних
инспекције
аката и друго.
Инспекцијске контроле у осталим областима, гдје ће се
контролисати финансијска дисциплина обвезника водних
накнада, то јест обрачунавања и плаћања посебних водних
Сектор водне
8.1.5.
ДА
накнада и друге области које се не могу разврстати по
инспекције
претходним областима или у којима провјере потичу из више
области
Стратешки циљ 9. Обезбиједити сигурност и квалитет техничких система у области електроенергетике и термоенергетике, повећање сигурности и
легалности експлоатације минералних сировина, прометовање течних нафтних горива која одговарају прописаним параметрима квалитета и провођење
геолошких истраживања у складу са законом
Допринос
Сектор техничке инспекције je у 2021. години извршио 2.313 инспекцијских контрола од чега је неуредних 335 или 14,5 %. Oд стране
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остварењу
стратешког циља

инспектора предузете су 264 управне мјере. Укупно су предузете 54 прекршајне мјере, односно издата су 54 прекршајна налога.
Званично није поднесена ниједна кривична пријава, али је након 7 извршених контрола достављена информација Министарству
унутрашњих послова због основа сумње да је почињено кривично дјело из чл. 391. Кривичног законика Републике Српске
(противзаконито заузимање и експлоатација природних богатстава и добара од општег значаја) са предлогом да се извршење
додатне истражне радње у циљу доказивања дјела.
Укупан износ изречене казне по прекршајним налозима за правно лице је 357.000 КМ, одговорно лице 94.000 КМ, физичко лице
7.000 КМ, што укупно износи 458.000 КМ. У поступку принудног извршења рјешења, изречена је и једна казна закључком у висини
од 1.000 КМ.
Износ изречене казне суда за правно лице је 99.000 КМ, за одговорно 16.100 КМ, што укупно чини 115.100 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Министарство енергетике и рударства је са 31.12.2021. године издало укупно 153
Проценат контролисаних
лиценце за извођење радова у области рударства. Инспектор је у току 2021.
лиценци за бављење
20 %
20 %
године у 30 контрола вршио провјеру испуњености услова за извођење радова у
пословима у области
области рударства (контрола лиценци), што процентуално изражено износи око
рударства
19,6 %.
Број контрола квалитета
Извршење
Планирано је 1.166, а извршено је 1.324 контроле. Број контрола у области нафте и
Извршен Програм
моторних горива према
Програма
гаса је директно условљен Програмом утврђивања усклађености квалитета течних
утврђивања
прописаном Програму
утврђивања
нафтних горива које два пута годишње доноси Министарство енергетике и
усклађености
утврђивања усклађености
усклађености
рударства, а план који доноси техничка инспекција је базиран на броју контрола у
квалитета течних
квалитета течних нафтних
квалитета течних
ранијем периоду. Број контрола (узорковања) предвиђен Програмом, а у дијелу
нафтних горива
горива
нафтних горива
који се односи на инспекцију за нафту и гас, је испоштован.
Проценат контролисаних
Планирано је да се изврши контрола 7 лиценци, што је око 25 % од укупног броја
лиценци за бављење
лиценци издатих од стране Министарства енергетике и рударства. Извршена је
25 %
38 %
пословима у области
контрола 10 лиценци, што процентуално износи 38 % од укупног броја издатих
геолошких истраживања
лиценци.
Оперативни циљ 9.1. Осигурати техничку исправност и високу поузданост рада електроенергетске опреме у производњи, преносу и дистрибуцији
електричне енергије, уредно снабдијевања привредних субјеката и грађана електричном енергијом, безбједност по животе и здравље људи и њихову
имовину, повећање технолошке дисциплине у примјени прописа о мјерама заштите на електроенергетским објектима
Допринос
У области електроенергетике извршене су 272 контролe од чега редовних контрола 129 или 47,3 %, а ванредних контрола 143 или
остварењу
око 52,7 %. Од укупног броја контрола, било је 116 контролa извршења рјешења, док је око 45 % контрола било неуредно. У 2021.
оперативног циља
години планирано је да се изврши 360 контрола, тако да проценат извршења у овој области износи 75,6 %.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
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(директне) резултате

годишњи резултат

резултат

Надзор у овој области вршила су 3 инспектора. Први разлог за неизвршење плана
је ангажовање инспектора на активностима у циљу сузбијања ширења вируса
360
272
корона. Други разлог је неблаговремен пријем у радни однос новог инспектора,
након одласка инспектора у пензију.
Реализација активности
Влада
Редни
Статус
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
утврдил
број
ДА / НЕ
а
Инспекцијске контроле производње електричне
Сектор техничке
9.1.1.
ДА
Не
енергије.
инспекције
Сектор техничке
9.1.2. Инспекцијске контроле преноса електричне енергије.
ДА
Не
инспекције
Инспекцијске контроле дистрибуције електричне
Сектор техничке
9.1.3.
ДА
Не
енергије.
инспекције
Оперативни циљ 9.2. Обезбиједити легалност у раду, висок квалитет произведене опреме под притиском, висок степен техничке исправности посуда
под притиском у циљу обезбјеђења поузданог рада опреме у технолошким процесима, елиминисање хаваријских стања и обезбјеђење високе
сигурности по животе и здравље људи и њихову имовину, примјену закона и подзаконских прописа
У области термоенергетике извршено је 479 контрола од чега 461 или 96,2 % редовних и 18 или 3,8 % ванредних. Код покретних
посуда под притиском извршена је 201 контрола или 42 %, над стабилним посудама под притиском извршено је 241 или 50,3 %,
котловским постројењима 17 или 3,6 %, и 18 контрола над осталим термоенергетским објектима. Неуредних контрола било је 133
или 27,8 % од извршених.
Допринос
Oно што бисмо посебно издвојили је то да је термоенергетска инспекција, између осталог, у току 2021. године прегледала: 8.227
остварењу
пропан-бутан боца, 2.552 боцe за техничке и друге гасове, 2.067 аутогасних резервоара за погон моторних возила, 99 стабилних
оперативног циља
посуда за течни нафтни гас, 37 стабилних посуда за расхладна постројења, 17 аутоцистерни.
Од укупног броја прегледаних пропан-бутан боца, неправилности су утврђене код 25 пропан-бутан боце у пунионицама и 7 пропанбутан боца на продајним местима. Желимо истаћи и то да су 3 пропан-бутан боце уништене јер су уочене неправилности биле такве
да их није било могуће отклонити.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У извјештајном периоду извршено је 479 контрола из области термоенергетике. У
Број прегледа у области
709
479
извештајном периоду десиле су се велике промјене у области стабилних посуда под
термоенергетике
притиском, гдје су, по први пут, одређена правна лица именована од стране
Број контрола у области
електроенергетике
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Редни
број

9.2.1.

Министарства енергетике и рударства (дато им је овлашћење) да могу да врше
преглед и испитивање стабилних посуда под притиском. Код таквог начина рада
инспектор има сасвим другачију улогу у односу на досадашњу, тако да су инспектори
опрезније него иначе приступали субјектима надзора, имајући у виду да субјекти нису
били довољно упознати да ће се прописи почети примјењивати у 2021. години.
Реализација активности
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле котловских постројења, стабилних
посуда за течни нафтни гас, стабилних посуда за течни CO2,
стабилних посуда за расхладна постројења, стабилних посуда за
течне атмосферске гасове, аутоклави, измјењивача и других
стабилних посуда, стабилних посуда за компримовани ваздух,
Сектор
покретних посуда за пропан-бутан гас, покретних посуда за
техничке
ДА
Не
техничке гасове, покретних посуда за пропан-бутан гас на
инспекције
продајним мјестима, покретних посуда за пропан-бутан гас на
пунионицама гаса, транспортних гасовода, дистрибутивних
гасовода, аутогасних резервоара за погон моторних возила и
друго.

Оперативни циљ 9.3. Обезбиједити легалност у раду, квалитет при извођењу радова на експлоатацији минералних сировина и постизање максималног
искоришћења лежишта, повећање технолошке дисциплине у провођењу прописа о техничким нормативима и мјерама заштите на раду како би се
обезбиједио висок ниво сигурности и заштита здравља радника на раду, заштита рудника од утицаја подземних и површинских вода, заштита животне
средине од утицаја рударских радова, рекултивација деградираног земљишта изазваног извођењем рударских радова у циљу враћања првобитној
намјени за коришћење
У области рударства извршена је 131 контрола од чега 75 или 57,3 % односило се на редовне контроле, a 56 или 42,7 % на
ванредне. Од укупног броја било је 44 контроле извршења рјешења. Неуредних контрола било је 44 или 33,6 % од извршеног
Допринос остварењу броја контрола. Донесена су 43 рјешења за отклањање недостатака. Желимо са истакнемо да је након 7 извршених контрола
оперативног циља
достављена информација Министарству унутрашњих послова због основа сумње да је почињено кривично дјело из чл.391
Кривичног законика Републике Српске (противзаконито заузимање и експлоатација природних богатстава и добара од општег
значаја) са приједлогом да се изврше додатне истражне радње у циљу доказивања дјела.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
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Број контрола у области
рударства
Редни
број

132

Назив активности

131

Надзор у овој области врши само један инспектор на читавој територији
Републике Српске.
Реализација активности
Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдил
а

Инспекцијске контроле у области
Сектор техничке инспекције
ДА
Не
рударства.
Оперативни циљ 9.4. Обезбиједити легалност у раду, квалитет при извођењу радова на испитивању тла и истраживању минералних сировина, јасно
дефинисање услова залијегања лежишта, правилну процјену резерви и квалитета минералних сировина, заштиту животне средине од утицаја рударскогеолошких радова, рекултивацију деградираног земљишта изазваног извођењем рударско истражних радова и друго
Допринос остварењу У области геологије извршено је 107 контрола од чега је 71 редовна и 36 ванредних. Од укупног броја контрола 14 је контроле
оперативног циља
извршења рјешења. Неуредних контрола било је 20 или 18,7 %, од чега 5 неуредних контрола извршења рјешења
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Надзор у овој области врши само један инспектор на читавој територији
Број контрола у области
122
107
Републике Српске, који се организационо налази у Подручном одјељењу
геологије
Приједор.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекције контроле у области геологије, гдје ће се
контролисати субјекти који се баве истраживањем
Сектор
9.4.1. минералних сировина, експлоатацијом минералних сировина
техничке
ДА
Не
и израдом и ревизијом техничке документације и
инспекције
лабораторијским испитивањима.
Оперативни циљ 9.5. Елиминисање неквалитетних горива из промета, спречавање злоупотребе коришћења лож уља за погон мотора са унутрашњим
сагоријевањем, заштита животне средине
У области нафте и гаса извршене су 1.324 контроле. Неуредне контроле у области нафте и гаса односе се на квалитет течног нафтног
Допринос
горива које је узорковано на БПС (бензинским пумпним станицама).
остварењу
У току 2021. године на БПС укупно је узорковано 2.189 узорака и то 1.553 узорака дизел горива, 21 узорак безоловног моторног
оперативног циља бензина БМБ 100, 63 узорка безоловног моторног бензина БМБ 98, 551 узорака безоловног моторног бензина БМБ 95 и 1 узорак
лож уља средњег (ЛУС).
9.3.1.
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Укупно неусаглашених узорака горива по БАС стандардима у 2021. години било је 17, од чега:
•
14 неусаглашених узорка дизел горива,
•
3 неусаглашена узорка безоловног моторног бензина БМБ 95.
У односу на 2020. годину, у којој је било 23 неусаглашена узорка, евидентирано је смањење броја неусаглашених узорака у 2021.
години за око 26 %.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Број узорака у Годишњим планом предвиђено је да се изврши 1.166 контрола. План у области
Број узорака у
складу са
нафте и гаса је увијек оријентациони, јер се број узорака дефинише Програмом
складу са
Програмом
утврђивања квалитета течних нафтних горива који доноси Министарство
Програмом
Контрола квалитета
утврђивања
енергетике и рударства. Реализовани резултат се може приказати као 100 % у
утврђивања
моторних горива
усклађености
смислу да је број узорака у потпуности усклађен са Програмом. Иако су у овој
усклађености
квалитета
области извршене 1.324 контроле, што је више од планираног, са тим бројем
квалитета течних
течних нафтних контрола се успело удовољити Програму тј. броју узорака дефинисаних истим и
нафтних горива
горива
поред ангажованости инспектора на сузбијању ширења вируса корона.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Програмом утврђивања усклађености квалитета течних
нафтних горива дефинисан је обим и поступак контроле
квалитета течних нафтних горива, а према захтјевима
Одлуке о квалитету течних нафтних горива. Контрола
Сектор техничке
9.5.1. усклађености квалитета течних нафтних горива врши се за
ДА
Не
инспекције
два периода, љетни и зимски. У складу са прописаним
обимом контроле, инспектори ће у току године од сваке
врсте горива које се прометује на бензинској пумпи
узимати по један узорак за анализу.
Стратешки циљ 10. Обезбиједити изградњу, управљање, заштиту, одржавање и безбједност саобраћајне инфраструктуре у складу са законом,
легалност, квалитет и безбједност превоза путника и техничку исправност превозних средстава
Допринос
Републичка саобраћајна инспекција је у 2021. години извршила 1.346 контролa. Од укупног броја извршених контрола, 349
остварењу
контрола је било са неправилностима, те је предузето 155 управних мјера, од чега 117 корективних и 38 репресивних. Због
стратешког циља
почињених прекршаја издата су укупно 382 прекршајна налога у укупној вриједности од 271.000 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
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резултате
Проценат затворених
станица техничког
прегледа у односу на
укупан број контролисаних
станица техничког
прегледа

годишњи резултат

резултат

У надзору станица техничких прегледа извршена је 261 инспекцијска контрола од
чега је 61 неуредна или 23 % . Посебно су значајне репресије у управном поступку
- затварање станица техничког прегледа на одређени период, које доприносе
7%
4%
дисциплиновању контролисаних субјеката. Инспектори су у контроли станица
техничких прегледа испоставили 9 рјешења о забрани рада станица техничких
прегледа (период 15 - 90 дана).
Нелегални превоз лица на територији Републике Српске, сведен је на толерантну
Проценат возила
мјеру и редовно се контролише. Утврђена су лица која се баве овом нелегалном
искључених из саобраћаја
дјелатношћу, њихова возила као и релације кретања. Изостаје подршка од стране
5%
1,88 %
у односу на укупан број
Граничне полиције.
контролисаних возила
Фокус је стављен на уредност вршења превоза од стране регистрованих
превозника са циљем „враћања“ аутобуса и путника на аутобуске станице.
У извјештајном периоду у области јавних путева је било 11,86 % више неуредних
Проценат неуредних
контрола од планираног. Углавном је у питању проблематика везана за редовно
контрола у области јавних
20 %
31,86 %
одржавање пута и заштиту пута, те је том приликом изречено 67 управних мјера и
путева
87 прекршајних налога на износ од 2.900 КМ (физичко лице), 17.500 КМ
(одговорно лице) и 63.000 КМ (правно лице).
Инспекцијски надзор у жељезничком саобраћају (електроенергетски, СС и ТК), је
Проценат неуредних
вршен у смањеном обиму, због недостатака инспектора.
контрола у области
15 %
6,62 %
Пруга Вишеград - Мокра Гора је безбједна за туристичке вожње. Претходни
жељезничког саобраћаја
проблеми са горњим стројем су санирани.
У области поштанског саобраћаја, у договору са ресорним министарством
обустављена је активност у контроли самодоставе рачуна за извршене комуналне
и друге услуга. Пресуде у којима је Инспекторату наложено плаћање судских
Проценат неуредних
трошкова по питању пресуда у контроли самодоставе рачуна, су утицале да се
контрола у области
25 %
25 %
обустави даља контрола наведених субјеката, док се не измјени материјални
поштанског саобраћаја
пропис.
Инспекцијски надзор курирских оператера у примјени цјеновника услуге као и
осталих елемената курирске услуге који су прописани законом вршен је у
континуитету
Оперативни циљ 10.1. Обезбиједити да се превоз лица и ствари у друмском превозу обавља у складу са законом и легалност у раду станица техничких
прегледа
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Допринос
Републичка саобраћајна инспекција је континуирано проводила инспекцијски надзор у области друмског саобраћаја, а у циљу
остварењу
сузбијања и отклањања фиктивних техничких прегледа моторних возила, обезбјеђивања примјене Закона о превозу у друмском
оперативног циља
саобраћају и повећања безбједности друмског саобраћаја у Републици Српској.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола је мањи од годишњег плана, гдје је
план извршен у проценту од 90,84 %.
У области друмског саобраћаја извршено је 506 контрола, од којих је 157 било
неуредно. Том приликом инспектори су изрекли 29 управних мјера, од чега је 9
мјера било репресивно (забрана, искључење возила из саобраћаја). Том приликом
Број контрола у области
557
506
су издата и 202 прекршајна налога.
друмског превоза
Смањен је обим нелегалног и неуредног превоза у унутрашњем друмском
саобраћају, као посљедица репресија проведених у 2021. години.
Смањен је обима нелегалног и неуредног превоза у међународном друмском
саобраћају,
на релацији Београд-Сарајево, Бања Лука-разне европске
дестинације, а све као посљедица репресија проведених у 2021. години.
Проценат извршених инспекцијских контрола је мањи од годишњег плана, гдје је
план извршен у проценту од 93,55 %.
У области техничких прегледа инспектори су извршили 261 инспекцијску контролу,
Број контрола у области
од којих је 61 била неуредна. Том приликом изрекли су 44 управне мјере и 61
279
261
техничких прегледа
прекршајни налог. Због ''фиктивних'' техничких прегледа (преглед без присутног
возила), из саобраћаја је искључено 9 возила.
Увођењем видео надзора на станице за техничке прегледе возила као обавезног,
фиктивни технички прегледи сведени су на ниво статистичке грешке.
Реализација активности
Влада
Редни
Статус
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
утврдил
број
ДА / НЕ
а
Инспекцијске контроле у области друмског превоза, гдје
ће се радити провјера испуњавања прописаних услова за
Сектор
10.1.1. обављање одређене врсте превоза, за рад аутобуских
саобраћајне
ДА
Не
станица, уредног одржавања реда вожње, извршавања
инспекције
задатака и послова станичног особља и посаде возила,
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аутобуских станица и терминала градског и приградског
саобраћаја.
Вршиће се и инспекцијске контроле у међународном
друмском превозу лица и ствари, контрола поступања
физичких и правних лица у области радног времена
мобилних радника, исправности и опремљености возила
уређајем за евидентирање временских активности рада
мобилног радника.
Инспекцијске контроле у области техничких прегледа, гдје
ће се провјеравати испуњеност услова за рад станице
техничког прегледа, у погледу опреме, уређаја и услова за
Сектор
10.1.2. рад извршног особља станице техничког/лиценцног
саобраћајне
ДА
Не
прегледа, евиденције и друго. Вршиће се инспекцијске
инспекције
контроле поступка вршења техничког прегледа
појединачног возила на линији техничког прегледа.
Оперативни циљ 10.2. Обезбиједити изградњу и реконструкцију, одржавања и заштиту јавних путева у складу са законом
Допринос
Инспекцијским надзором у области јавних путева континуирано су провођење мјере у циљу изградње и реконструкције,
остварењу
одржавања и заштите јавних путева у складу са законом.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је од годишњег плана, гдје је
Број контрола у области
план извршен у проценту од 126,29 %.
251
317
јавних путева
У области јавних путева извршено је 317 контрола, од којих је 101 била неуредна.
Том приликом инспектори су изрекли 67 управних мјера и 87 прекршајних налога.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области јавних путева, гдје ће се
Сектор
провјераваће стање јавних путева, примјена техничких и
10.2.1.
саобраћајне
ДА
Не
других прописа у погледу изградње, реконструкције,
инспекције
одржавања и заштите јавних путева.
Оперативни циљ 10.3. Осигурати безбједност и ефикасност обављања превоза са становишта поштовања прописа, стандарда, техничких норматива и
87

норми квалитета пруга и пружних постројења, сигнално-сигурносних уређаја и опреме, контактне мреже и подстаница високог напона возова
Допринос
Инспекцијским и другим мјерама смањен је ризик од настанка саобраћајних незгода са већим посљедицама по животе људи и
остварењу
већим материјалним штетама, односно смањени су ризици настанка судара и исклизнућа возова.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је од годишњег плана, гдје је
Број контрола у области
план извршен у проценту од 120,80 %. У области жељезничког саобраћаја
125
151
жељезничког саобраћаја
извршена је 151 контрола, од којих је 10 било неуредно. Том приликом изречено
је 10 управних мјера.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области жељезничког
саобраћаја, гдје ће се провјеравати безбједност
одвијања жељезничког саобраћаја, примјена
саобраћајно-транспортних и техничких прописа,
техничка исправности и опремљеност жељезничке
инфраструктуре, возних средстава, опремљеност
Сектор саобраћајне
10.3.1.
ДА
Не
возова и службених мјеста посебним средствима,
инспекције
прибором и опремом, примјена прописа из области
сигнализације и споразумјевање при вршењу
саобраћаја, технички преглед нових, новонабавних
и реконструисаних возних средстава, постројења,
објеката и уређаја на прузи и друго.
Оперативни циљ 10.4. Осигурати безбједност пловидбе, пловних објеката и објеката за безбједност пловидбе
Допринос остварењу Инспекцијским надзором у области водног саобраћаја континуирано су провођење мјере у циљу безбједности пловидбе,
оперативног циља
пловних објеката и објеката за безбједност пловидбе.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје је
Број контрола у области
28
13
план извршен у проценту од 46,43 %. У области водног саобраћаја извршено је 13
водног саобраћаја
контрола, од којих су 2 контроле било неуредне, те су том приликом изречене 2
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Редни
број

Назив активности

управне мјере.
Инспекцијске активности из ове области су смањене из разлога што је инспектор
задужен за ову области почетком године отишао у пензију. Тек је крајем године
дошло до пријема новог инспектора који ће да врши инспекцијске контроле из ове
области. У плану је интензивнија сарадња са Капетанијом Републике Српске у
циљу размјене информација као и ефикаснијег дјеловања на терену.
Јединице локалне самоуправе врше регистрацију пловних објеката. Техничке
прегледе и баждарење пловних објеката врше овлаштене организације у
Градишци и Вишеграду.
Нови закон о унутрашњој пловидби је пренио инспекцијска овлаштења дијелом и
на јединице локалне самоуправе, посебно у дијелу контроле регистрације чамаца,
и овлаштења за њихово одузимање. Планиране су посјете јединицама локалне
самоуправе, у циљу едуковања њихових контролних органа, о новоустановљеним
процедурама.
Реализација активности
Влада
Статус
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
утврдил
ДА / НЕ
а

Инспекцијске контроле у области водног саобраћаја,
гдје ће се провјеравати безбједност и ефикасност
обављања превоза са становишта поштовања
прописа, стандарда, техничких норматива и норми
Сектор саобраћајне
10.4.1. квалитета пловног пута и објеката значајних за
ДА
Не
инспекције
безбједност пловидбе, домаћих цивилних пловних и
плутајућих објекта, упис у регистар пловила и
поступање надлежних органа јединице локалне
самоуправе у оквиру расположивих овлаштења.
Оперативни циљ 10.5. Обезбиједити да се обављање поштанских услуга, организација и функционисање поштанског саобраћаја обављају у складу са
законом
Допринос остварењу
Појачан инспекцијски надзор и предузимање одговарајућих мјера у циљу испуњавања прописаних услова у области
оперативног циља
поштанског саобраћаја.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
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Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје је
план извршен у проценту од 61,90 %. У области поштанског саобраћаја извршене
Број контрола у области
су 52 контроле, од којих је 13 било неуредно. Том приликом инспектори су
84
52
поштанског саобраћаја
изрекли 25 прекршајних налога. Током извјештајног периода наведену област је
контролисао један инспектор из Одјељења Пале али у текућој години ову област
покриваће још један инспектор из Одјељења Бања Лука.
Реализација активности
Влада
Редни
Статус
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
утврдил
број
ДА / НЕ
а
Инспекцијске контроле у области поштанског саобраћаја,
У области поштанског саобраћаја сектор
гдје ће се провјеравати јавни поштански емитери и курирски
Сектор
није располагао довољним бројем
10.5.1. поштански оператери, примјена цјеновника за универзалне
саобраћајне
ДА
извршилаца, обзиром на ангажман у
Не
и резервисане поштанске услуге, контрола покривености
инспекције
оквиру мјера сузбијања посљедица
подручја поштанском мрежом и друго.
епидемије изазване Ковид 19.
Оперативни циљ 10.6. Обезбиједити поштовање прописа и у осталим областима надзора које контролише саобраћајна инспекције, а које се не могу
разврстати по претходним областима или у којима провјере потичу из више области
Допринос
остварењу
Успостављен је тренд уредног и безбједног транспорта на скијалиштима Републике Српске.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје је
план извршен у проценту од 64,28 %. У области контроле скијалишта извршено је
Број контрола скијалишта
28
18
18 контрола, од којих је 4 било неуредно. Том приликом инспектори су изрекли 2
управне мјере и 4 прекршајна налога.
Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје је
план извршен у проценту од 66,66 %. У области превоза опасних материја
извршено је 28 контрола, од којих је 1 била неуредна. Том приликом инспектори
Број контрола у области
42
28
су изрекли 3 прекршајна налога.
превоза опасних материја
Инспекцијски надзор превоза опасних материја је вршен у оквиру рада
инспектора друмског саобраћаја као и инспектора жељезничког саобраћаја, те ће
исте бити појачане током 2022. године.
90

Реализација активности
Редни
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдил
а

Инспекцијске контроле у области косог и вертикалног
Сектор
10.6.1.
транспорта у оквиру прописа који уређују подручје
саобраћајне
ДА
Не
жичара и скијалишта.
инспекције
Инспекцијске контроле у области превоза опасних
Сектор
материја, у погледу испуњености физичких и правних
10.6.2
саобраћајне
ДА
Не
лица, возила којима се врши превоз опасних материја и
инспекције
чланова посаде возила.
Стратешки циљ 11. Обезбиједити легалност и квалитет просторног и урбанистичког планирања, легалност, квалитет и сигурност грађења, као и
сигурност и квалитет стратешких и других грађевинских материјала и поштивање еколошких стандарда у циљу заштите и очувања животне средине
У унутрашњем инспекцијском надзору у периоду јануар - децембар 2021. године од планиране 1.102 контроле, извршене су 843
Допринос
контроле. Анализом података о извршеним инспекцијским прегледима видљиво је да план за посматрани извјештајни период
остварењу
остварен са 76,5 %. Број остварених прегледа је мањи од планираног, из свима познатих разлога, односно рада свих републичких
стратешког циља
инспектора, па тако и урбанистичко-грађевинских и еколошких, а све у циљу сузбијања пандемије вируса корона. Контрола у
области заштите од епидемије било је 223.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
У области урбанизма и грађења извршено је укупно 377 контрола, а
неправилности су утврђене у 40 прегледа (10,6 %). Управне мјере су предузете у 29
случајева, а у 14 (48,3 %, од укупног броја управних мјера) прегледа наређене
6,7 % мање
Квалитет градње и
2 % мање
мјере отклањања неправилности. Репресивне мјере су предузете у 15 (51,7 % од
неуредних
нелегална изградња
неуредних
укупног броја управних мјера) случајева и то изречена је 1 забрана даље израде
контрола у
доведени у законске
контрола у области
просторно-планске документације, 3 пута је забрањена даља изградња објеката, 2
области
оквире редовним
урбанизма и
је наређено рушење објекта и у 8 случајева покренут је захтјев за укидање
урбанизма и
контролама коришћења
грађења на
лиценце по праву надзора. Издато је 29 прекршајних налога у вриједности 66.300
грађења на
законских прописа
годишњем нивоу
КМ у областима испуњености услова за рад, грађења и производње грађевинског
годишњем нивоу
материјала.
Број контрола у којим су утврђене неправилности је за 6,7 % мањи у односу на
исти извјештајни период 2020. године.
Квалитет ваздуха и земље
Сва мјерења у
За сва мјерења Тежиште рада републичких еколошких инспектора у извјештајном периоду, у
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обезбијеђен сталним
вршењем контрола

законски
прописаним
оквирима

која нису била у
законски
прописаним
оквирима издато
је Рјешење о
отклањању
неправилности

области заштите животне средине заснивало се на контролама објеката и
постројења која морају посједовати еколошку дозволу, односно, да ли испуњавају
услове прописане истом, те контролама новоизграђених објеката који не могу
бити пуштени у рад без претходно прибављене еколошке дозволе (загађивачи
животне средине), контролама субјеката који се баве управљањем отпадом у
смислу контрола посједовања дозвола за управљање отпадом те испуњености
услова из истих, контролом услова који субјекти морају испунити у кретању и
прекограничном кретању отпада и транспорту опасног отпада као и контролом
испуњености услова за рад предузећа која се баве стручним пословима у области
заштите животне средине.
Затварање нелегалних депонија је дуготрајан процес који изискује велика
Очекивани
материјална средства. Инспекција континуирано ради по овом питању, те дјелује
Број нелегалних депонија
годишњи
превентивно у циљу прилагођавања депонија законским условима. Током 2021.
5
мање на годишњем нивоу
резултат није
године сви инспектори ове инспекције, као и цијелог Инспектората били су
реализован
ангажовани у спровођењу мјера за сузбијање пандемије новог коронавируса, те је
фокус био мањи на ову проблематику.
Оперативни циљ 11.1. Обезбиједити да се изградња и коришћење објеката врше легално и у складу са законом прописаним стандардима у области
урбанизма и грађења
У области урбанизма и грађења извршено је укупно 377 контрола, а неправилности су утврђене у 40 прегледа (10,6 %). Управне
мјере су предузете у 29 случајева, а у 14 (48,3 %, од укупног броја управних мјера) прегледа наређене мјере отклањања
Допринос
неправилности. Репресивне мјере су предузете у 15 (51,7 % од укупног броја управних мјера) случајева и то изречена је 1 забрана
остварењу
даље израде просторно-планске документације, 3 пута је забрањена даља изградња објеката, 2 је наређено рушење објекта и у 8
оперативног циља
случајева покренут је захтјев за укидање лиценце по праву надзора. Издато је 29 прекршајних налога у вриједности 66.300 КМ у
областима испуњености услова за рад, грађења и производње грађевинског материјала.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Контролом у области испуњености услова за рад, која је као и у ранијим
извјештајним периодима, а на основу договора са представницима Министарства
за просторно уређење, грађевинарство и екологију била приоритет рада
Број контрола у области
341
265
републичке урбанистичко-грађевинске инспекције (лиценце за грађење, израду
испуњености услова за рад
техничке и просторно-планске документације, лиценцe за вршење енергетског
надзора и лиценцe за ревизију техничке документације ), неправилности су
утврђене у 3 % случајева од укупног броја контрола у тој области (265). И поред
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Број контрола у области
коришћења изграђених
објеката

34

9

Број контрола у области
грађења објеката

88

64

Број контрола у области
просторно-планске,
урбанистичко-техничке и
друге документације

54

22

недостатка инвестиција у грађевинарству, а самим тим и посла у области
грађевинарства, преласка лица са ВСС и ВШС у друга предузећа, одласка КВ
радника и инжењера у иностранство због недостатка посла као и пандемије
вируса корона, у овој области надзора се осјећа благо побољшање у односу на
ранији период. Код субјеката који нису испуњавали услове у току контроле,
покренуто је 8 захтјева за укидања лиценци по праву надзора. На основу горе
поменутог захтјева инспекције, Министарство за просторно уређење,
грађевинарство и екологију је укинуло овлашћења прописана лиценцом у свих 8
случајева. Може се рећи да је стање у области испуњености услова у односу на
укупно стање у привреди која је нарочито погодила грађевинарство, и даље
задовољавајуће, но и поред тога републичка инспекција ће и у наредном периоду
наставити са контролом у овој области.
У области коришћења изграђених објеката извршено је 9 контрола, јер су
урбанистичко-грађевински и еколошки инспектори били ангажовани, а све у циљу
сузбијања пандемије вируса корона.
У области грађења објеката (путни појас, рехабилитација националних споменика,
санација ратом оштећених објеката и градња осталих објеката) из надлежности
републичке урбанистичко-грађевинске инспекције, али и надлежности
градске/општинске инспекције (општине које немају заступљену инспекцију)
неправилности су утврђене у 17 прегледа (26,6 % у односу на укупан број прегледа
у области грађења). Било је 10 управних мјера, 5 отклањања неправилности, 3
забране даљег изођења радова и 2 су наређена рушења објеката.
У области просторно-планске, урбанистичко-техничке и друге документације,
неправилности су утврђене у 27,3 % прегледа, од укупног броја прегледа била су 2
отклањања неправилности и изречена је 1 мјера забране, односно обуставе даље
израде просторно-планске документације. Иницијативе испред Врховног суда
Републике Српске за оцјену уставности усвојене просторно-планске
документације, није било. Највећи проблем у овој области је у непостојање
планске документације у многим градовима/општинама, а будући да се
плановима рјешавају намјена, организација и уређење простора и насеља,
евидентна је величина овог проблема, а због чега је посљедица издавање
одобрења за грађење на основу мишљења разних комисија чија је стручност
упитна, те није ни риједак случај злоупотребе таквих мишљења. Овај проблем је
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нарочито изражен, због разлога што ће се наставити процес легализације, па је
присутна велика опасност од лоше праксе да се привремени објекти временом
претварају у трајне (нарочито пословни објекти), и на тај начин прејудицирају се
дугорочна планска ријешења за уређење и изградњу насеља и ствара утисак
урбаног хаоса, што је нарочито изражено у већим градовима Републике Српске.
Анализом стања у области производње грађевинског материјала видљиво је да је
стање у области производње стратешких материјала (бетона и асфалта), а на
основу контиунираних контрола републичке урбанистичко-грађевинске
инспекције већ дужи период, па тако и у овом извјештајном периоду, боље него у
Број контрола у области
ранијим периодима. Било је 5 неуредних контрола. И овдје се може рећи да, као и
производње грађевинског
110
17
у условима за обављање дјелатности, криза и пандемија вируса корона оставља
материјала
посљедице, али да је стање задовољавајуће. Квалитету грађевинских производа
ће се у наредном периоду посветити нарочита пажња и она ће бити један од
приоритета рада републичке али и градских/општинских урбанистичкограђевинских инспекција, ради побољшања и квалитета укупне градње.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области испуњености услова за
рад, гдје ће се контролисати лиценца за вршење
Сектор
енергетског прегледа зграда, лиценца за грађење
урбанистичкообјеката, лиценца за израду и израда просторно11.1.1.
грађевинске и
ДА
НЕ
планске документације, лиценца за израду и израда
еколошке
техничке документације, лиценца за обављање
инспекције
стручних послова у области заштите животне средине и
лиценца за ревизију и ревизија техничке документације.
Сектор
Инспекцијске контроле у области коришћења
урбанистичкоизграђених објеката, гдје ће се контролисати
11.1.2.
грађевинске и
ДА
НЕ
коришћење (одржавање) и физичка дотрајалост објекта,
еколошке
осматрање високих брана, употреба објекта и друго.
инспекције
Инспекцијске контроле у области грађења објеката, гдје
Сектор
11.1.3.
ДА
НЕ
ће се контролисати надзорни орган, извођач,
урбанистичко94

инвеститор и рад комисије за технички преглед објекта.
Инспекцијске контроле у области просторно-планске,
урбанистичко-техничке и друге документације, гдје ће
се контролисати издавање локацијских услова,
11.1.4.
издавање одобрења за грађење, издавање одобрења за
употребу, садржај и поступак доношења просторног
плана и друго.

грађевинске и
еколошке
инспекције
Сектор
урбанистичкограђевинске и
еколошке
инспекције

ДА

НЕ

Сектор
Инспекцијске контроле у области производње
урбанистичко11.1.5. грађевинског материјала, гдје ће се контролисати
грађевинске и
ДА
НЕ
производња асфалта и производња бетона.
еколошке
инспекције
Оперативни циљ 11.2. Обезбиједити да сви субјекти који су обавезни, посједују еколошку дозволу и придржавају се мјера наложених еколошком
дозволом, да предузећа која се баве заштитом животне средине и управљањем отпадом испуњавају законом прописане услове за рад
Републички еколошки инспектори су у извјештајном периоду извршили укупно 466 контрола, а неправилности су утврђене у 119
Допринос
контрола (25,5 % од укупног броја извршених контрола). Глобално гледајући, може се указати на пораст дисциплине у примјени и
остварењу
поштовању прописа, стандарда и норми, као и цјелокупног уређења стања у овој области, јер су проценти контрола у којима су
оперативног циља
утврђене неправилности мањи него у ранијим извјештајним периодима.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Анализом стања у овој области видљиво да је већина субјеката контроле, а
потенцијалних загађивача, посједује еколошке дозволе ( побољшање стања у
погледу прибављања еколошке дозволе је омогућено условом да је
инвеститорима, који су евентуални загађивачи услов за издавање грађевинске
дозволе, претходно прибављена еколошка дозвола), али је такође утврђено да
Број контрола у области
453
466
субјекти контроле у одређеним случајевима не проводе у потпуности све мјере
заштите животне средине
које су прописане еколошким дозволама. Из тога разлога су инспектори у
извјештајном периоду и наређивали мјере отклањања неправилности, као
посљедицу непровођења редовног мониторинга услова прописаних еколошком
дозволом. У циљу рјешења проблема непровођења редовних мјерења стања
животне средине, инспектори су издали 109 рјешења о отклањању неправилности
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које су кроз контролу извршења отколоњене.
Реализација активности
Редни
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдил
а

Инспекцијске контроле у области заштите животне
Сектор
средине, гдје ће се контролисати посједовање и
урбанистичкоиспуњеност услова из еколошке дозволе, посједовање и
11.2.1.
грађевинске и
ДА
НЕ
испуњеност услова из дозволе за управљање отпадом,
еколошке
испуњеност услова за прекогранично кретање отпада и
инспекције
друго.
Стратешки циљ 12. Обезбиједити легалност у раду, поштивање права по основу радног односа и безбједне и здраве услове у радној средини
Поређењем резултата рада са планом за 2021. годину, може се констатовати да су задати радни циљеви остварени.
Републичка инспекција рада је у 2021. години извршила 3.852 контроле што чини 111,3 % у односу на план. Од укупног броја
извршених контрола, 1.290 контрола било је са неправилностима, те је предузето 981 управна мјера, од чега је корективних 960 и
репресивних 21. Због почињених прекршаја издато је укупно 365 прекршајних налога у укупној вриједности од 675.550 КМ и 46
поднесених захтјева за покретање прекршајног поступка код надлежних судова.
У 2021. години инспекција рада је дала свој пуни допринос правилној имплементацији радног законодавства. Иако су инспектори
Допринос
рада у контролама донијели велики број рјешења којима су налагали отклањање утврђених неправилности код контролисаних
остварењу
субјеката корективним дјеловањем, знатно времена и труда су уложили у превенцију, кроз разговоре како са послодавцима тако
стратешког циља
и са радницима, а свакодневно су организовали и дежурство ради пријема странака и давања правних савјета и слично. Из
претходно изнесених података види се да су инспектори рада дјеловали и репресивно према онима који у свом раду не поштују
законом установљена права радника.
Напријед наведеном броју контрола које је извршила инспекција рада у 2021. години треба додати 565 контрола које су
инспектори рада извршили у погледу праћења и провођења епидемиолошких мјера на сузбијању заразе изазване вирусом COVID
19.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Смањен броја радника
5 % мање
У свим контролама Број контрола планиран је са 32 инспектора рада и за рад током читаве године.
који раде без закљученог
затечених радника
које су извршили Током године варирао је број од 32 do 35 инспектора. Законом о инспекцијама у
уговора о раду,
без закљученог
републички
Републици Српској који је донесен 2020. године и ступио на снагу 12.03.2020.
смањењем стопе пореза и
уговора о раду, у
инспектори рада године предвиђено је преузимање инспектора рада из јединица локалне
доприноса и појачаним
односу на 2020.
вршена је провјера самоуправе у Инспекторат. Од 01.04.2021. године преузети су у Инспекторат
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инспекцијским
контролама

годину

пријаве затечених инспектори рада из Билеће и Рогатице, по један извршилац, а од 01.08.2021.
радника у
године преузет је један инспектор рада из градске управе Града Бања Лука. У
Јединствени
другој половини године примљен је један извршилац за инспектора рада и
систем
распоређен у подручно одјељење Бијељина. Међутим исти се није могао активно
регистрације,
укључити у рад јер је у контроле ишао са другим инспектором/ментором, а није
контроле и наплате ни имао неопходну опрему за рад у ИМС-у тако да није урадио ни један
доприноса.
инспекцијски преглед самостално. Нажалост у другој половини године један
Затечено је 208
инспектор рада је преминуо. Ово су разлози варирања броја инспектора рада
радника која нису током 2021. године.
имала пријаве у
систем и нису
имали закљученог
уговора о раду
(54.482
контролисаних
радника). Број
затечених радника
без уговора о раду
и пријаве на
обавезне видове
осигурања у 2020.
години био је 145.
Оперативни циљ 12.1. Повећање легалности у области запошљавања и радних односа и повећање сигурности и безбједности радних мјеста
Инспекцији рада утврђена је надлежност контроле провођења прописа у вези са запошљавањем. Области које контролише
инспекција рада су неуређене у том смислу па је контрола готово изостала. Наиме није прописана обавеза јавног објављивања
потребе за радницима, што сматрамо нелогичним посебно у јавним предузећима и установама, па је готово недоступно
запошљавање заинтересованим лицима под једнаким условима. Ово чини бесмисленим прописивање приоритета у запошљавању
Допринос
бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца како је то прописано Законом о правима бораца, војних инвалида и
остварењу
породица погинулих бораца одбрамбено-отаџбинског рата. Ово у највећој мјери ствара незадовољство радом инспектора код
оперативног циља
лица која се обрате за помоћ инспекцији рада.
У области радних односа вршене су контроле остваривања права из радног односа радника, превасходно дужине радног времена
радника и других права из радног односа, а посебно остваривање плате за проведени рад. Имајући у виду да се евиденције о
проведеном радном времену радника воде на два начина (један за инспектора, а други за послодавца) врло је тешко утврдити
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тачно вријеме које радници проведу стварно на раду. Они због страха од отказивања уговора о раду не смију сарађивати са
инспектором током контроле и углавном стварно проведено радно вријеме код послодавца пријављују тек по престанку рада због
отказа. Упоређивањем обрачунских листи са евиденцијама о дневној присутности на раду и обрачуна додатака и накнада на плату
са стварним стањем утврђеним у контроли доводи до промјене начина понашања послодаваца и до смањења ефективног рада
радника што најчешће доводи до пријема новог радника.
У области заштите и здравља на раду током 2021. године основни циљ био је да се инспекцијским прегледима превентивно
дјелује на послодавце да се значајније посвете обезбјеђивању сигурног и безбједног радног мјеста и радне средине, а све са
основним циљем да се број повреда на раду смањи на најмање могућу мјеру.
Сектор инспекција рада је у извјештајном периоду извршио 3.852 контроле. Од укупног броја извршених контрола, 1.290 (33,5 %)
контрола је било са неправилностима, те је предузета 981 управна мјера, од чега 960 корективних и 21 репресивна (забрана). Због
почињених прекршаја издато је укупно 365 прекршајних налога у укупној вриједности од 675.550 КМ и поднесено 46 захтјева за
покретање прекршајног поступка.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола 94,3 % у односу на план. До мањег
броја контрола у односу на план дошло је прије свега због великог броја
представки, пријава и притужби упућених инспекцији рада и обавезе коју налаже
Број контрола у области
2.317
2.184
Закон о инспекцијама да се мора одговорити подносиоцу захтјева у року од 30
радних односа
дана и великог броја контрола које су инспектори рада извршили у погледу
праћења и провођења епидемиолошких мјера на сузбијању заразе изазване
вирусом корона.
Проценат извршења мањи је од годишњег плана и износи 97,4 %. Планом је било
предвиђено извршити већи број контрола из области безбједности и здравља на
раду превасходно из разлога да се превентивно утиче на смањење повреда. План
није остварен у највећој мјери због малог броја инспектора за заштиту на раду.
Узмемо ли у обзир да је инспектор у обавези изаћи на терен и урадити увиђај за
Број контрола у области
961
936
сваку тежу, колективну и смртну повреду на раду онда је сасвим јасно што је
заштите на раду
смањен број контрола у овој области. Практично, инспектори све мање имају
простора за превентивним прегледима и углавном се бавимо посљедицама. Са
циљем појачане инспекцијске контроле у области заштите на раду укључени су
сви инспектори рада кроз интегрисане инспекцијске прегледе, гдје је извршен
већи број контрола у односу на план.
Број контрола у области
176
732
Ове инспекцијске контроле у правилу трају дуже, али су свеобухватније и
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интегрисаних
инспекцијских прегледа

комплетније и посматрано са аспекта послодаваца више су превентивног и
савјетодавног карактера, наравно за ситуације и случајеве гдје је то могуће. Ове
контроле у правилу захтијевају поновни обилазак контролисаних субјеката након
протека рока за отклањање утврђених неправилности.
Проценат извршења инспекцијских контрола је знатно већи од планираног броја
контрола и износи 415,9 %.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области радних односа, гдје ће се
провјеравати закључивање и примјена уговора о раду,
Сектор
12.1.1. обрачун и исплата плата и накнаде плата, утврђивања права
инспекције
ДА
Не
на отпремнину, права на годишњи одмор, радног времена и
рада
друго.
Инспекцијске контроле у области заштите на раду, гдје ће се
провјеравати организација и спровођења мјера заштите на
Сектор
12.1.2. раду, примјена превентивних мјера, оспособљеност радника
инспекције
ДА
Не
за безбједан рад, придржавање и спровођења техничких
рада
норми заштите на раду и друго.
Свеобухватна инспекцијска контрола која обухвата провјеру
Сектор
12.1.3. остваривања права радника из радног односа и примјену
инспекције
ДА
Не
мјера заштите и здравља на раду
рада
Стратешки циљ 13. Унапређење заштите здравља и социјалне заштите становништва и заштите потрошача у погледу промета непрехрамбених
потрошачких производа
У спољнотрговинском надзору је извршена 21.138 контрола увоза предмета опште употребе и биоцида. Узетa су 594 узорка
предмета опште употребе за лабораторијско испитивање, при чему је неисправност доказана код 37 пошиљки (6,22 %). Од укупног
броја неисправних пошиљки, 14 пошиљки је уништено или враћено пошиљаоцу, а за 23 је наложено отклањање недостатака због
Допринос
непотпуне декларације. По основу надзора здравствене инспекције у спољнотрговинском промету, у Буџет Републике Српске
остварењу
уплаћена је такса у износу од 1.056.900 КМ.
стратешког циља
Планирани број контрола у Сектору здравствене инспекције за 2021. годину у унутрашњем надзору је 1.706 инспекцијских
контрола. Остварени број контрола је 5.023 (294,43 %).
Основни разлог премашивања годишњег плана рада је епидемиолошка ситуација и пандемија изазвана вирусом корона, која је од
Здравствене инспекције захтијевала максималан ангажман и залагање у борби против пандемије.
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Највећи број контрола је обављен у области провјера здравствене и противепидемијске заштите у здравственим установама,
противепидемисјке заштите у другим објектима и сузбијања заразних болести, чак 4.087 инспекцијских контрола. Од укупног броја
извршених контрола 1.015 или 20,21 % су биле неуредне. Изречене су 462 управне мјере од чега се 357 (77,27 %) односе на
отклањање недостатака, а 105 (22,73 %) на различите забране и уништавање производа. Због почињених прекршаја издато је
укупно 695 прекршајних налога у укупној вриједности од 975.660 КМ и поднесено 23 захтјева за покретање прекршајног поступка.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Сви поднесени захтјеви за преглед пошиљки предмета опште употребе на
царинским испоставама које се налазе на територији Републике Српске су
Проценат извршених
благовремено прихваћене од стране здравствене инспекције и извршен је преглед
контрола безбједности и
истих.
Извршено 100 %
усаглашености
100 % контрола по
У спољнотрговинском надзору је извршена 21.138 контрола увоза предмета опште
контрола по свим
непрехрамбених
свим захтјевима
употребе и биоцида. Узета су 594 узорка предмета опште употребе за
захтјевима
производа приликом
увозника
лабораторијско испитивање, при чему је неисправност доказана код 37 пошиљки
увозника
увоза по захтјевима
(6,22 %). Од укупног броја неисправних пошиљки, 14 пошиљки је уништено или
увозника
враћено пошиљаоцу, а за 23 је наложено отклањање недостатака због непотпуне
декларације. По основу надзора здравствене инспекције у спољнотрговинском
промету, у Буџет Републике Српске уплаћена је такса у износу од 1.056.900 КМ.
У 2021. години, током обављања инспекцијског надзора у области рада домова за
Проценат домова за
старија лица, на територији Републике Српске затечена су три дома која обављају
смјештај лица који су
дјелатност смјештаја и његе старијих лица, а да нису обезбиједили рјешење
започели процедуру
министра здравља и социјалне заштите. Након обављених инспекцијских
95 %
100 %
легализације у односу на
прегледа, један дом је обезбиједио предметно рјешење, један је у поступку
број утврђених
добијања статуса хранитељске породице, док је трећи, преостали дом, у поступку
нелегалних домова
прибављања потребне документације за регистровање установе социјалне
заштите.
На основу годишњег плана узорковања за 2021. годину извршено је узорковање
28 предмета опште употребе (дјечије пелене, играчке, средства за чишћење
Проценат повучених
вјетробранског стакла, козметички производи, посуђе и накит). Од укупно 28
утврђених небезбједних
Уништено 100 %
97 %
узорака, 1 узорак (зимска текућина за прање вјетробранског стакла) је неуредан, а
предмета опште употребе
неисправних
односио се на недозвољен ниво садржаја метанола.
са тржишта
У сарадњи са Агенцијом за надзор над тржиштем Босне и Херцеговине узорковано
је укупно 11 узорака, односно 7 узорака дјечијих играчака (коњићи и пластичне
100

лутке) и 4 узорка школског прибора (дрвене бојице). Узорци дјечијих играчака су
испитивани на садржај фталата, при чему је лабораторијском анализом утврђено
да један узорак није испуњавао услове безбједног производа. Лабораторијским
испитивањем узорака школског прибора (дрвене бојице) утврђено је да сви
испитивани узорци не одговарају захтјевима стандарда БАС, те је забрањен
промет и наложено повлачење дистрибуисаних количина предметних дјечијих
играчака добављачу/увознику чије сједиште је на територији Федерације Босне и
Херцеговине, а добављачу/увознику чије сједиште је на територији Републике
Српске забрањен je промет, наложено повлачење и уништавање небезбједних
узорака.
Оперативни циљ 13.1. Спречавање увоза небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа
Допринос остварењу Инспекцијским прегледом сваке пошиљке из увоза и лабораторијским испитивањем 594 узорка, утврђена је неисправност код 37
оперативног циља
пошиљки, које су враћене добављачу или уништене.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених
Преглед 100 %
Извршен преглед
контрола квалитета и
пошиљки
100 % пошиљки
Континуираним инспекцијским прегледима свих пошиљки предмета опште
исправности предмета
приликом увоза и
приликом увоза и
употребе из увоза и узорковањем на основу процјене ризика, утврђена је
опште употребе приликом
узорковање у
узорковање у
неисправност код 37 пошиљки, које су враћене добављачу или су уништене.
увоза по захтјевима
складу са
складу са
увозника
процјеном ризика процјеном ризика
Реализација активности
Влада
Редни
Статус
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
утврди
број
ДА / НЕ
ла
Преглед свих пошиљки приликом увоза, што подразумијева
Сектор
провјеру документације која прати пошиљку, кoја укључује и
13.1.1.
здравствене
ДА
Не
увјерење о безбједности за људску употребу, које издаје
инспекције
надлежни орган земље извознице.
Узорковање одређених група предмета опште употребе и
Републичка здравствена инспекција је радила
Сектор
циљано испитивање параметара који носе велики ризик по
узорковање одређених група предмета опште
13.1.2.
здравствене
НЕ
Не
здравље потрошача, уз настојање да се проценат
употребе и циљано испитивање параметара
инспекције
узоркованих роба усагласи са Федералном управом за
који носе велики ризик по здравље
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инспекцијске послове, како би се на исти начин поступало на
свим царинским испоставама и према свим увозницима.

потрошача, али није успјела да у потпуности
усагласи проценат узорковања појединих
врста робе са Федералном управом за
инспекцијске послове.

Обавјештавање надлежне инспекције у ФБиХ и Дистрикту
Сектор
13.1.3. Брчко у случајевима када је неисправна пошиљка
здравствене
ДА
Не
ускладиштена на њиховом подручју.
инспекције
Оперативни циљ 13.2. Спречавање унутрашњег промета небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа
Допринос
Континуиран инспекцијски надзор и предузимање одговарајућих мјера у циљу испуњавања прописаних услова безбједности
остварењу
различитих предмета опште употребе.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У области производње и промета предмета опште употребе извршено је 115
контрола. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и
Број контрола у области
предузели 44 управне мјере, и то 33 корективне и 11 репресивне. Због
производње и промета
152
115
ангажовања инспекције у контролама мјера у борби против пандемије,
предмета опште употребе
планирани број контрола у области производње и промета предмета опште
употребе није у потпуности реализован.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области производње и промета предмета
опште употребе, гдје ће се радити на спречавању производње и
промета небезбједних предмета опште употребе; на стављању ван
промета односно уништавању предмета опште употребе који нису
безбједни за људско здравље или који нису усаглашени са важећим
Сектор
13.2.1. прописима; на налагању потребних мјера за испуњеност свих
здравствене
ДА
Не
прописаних услова у погледу простора, опреме и запослених
инспекције
радника за производњу предмета опште употребе, за правилно
декларисање и обезбјеђење сљедивости предмета опште употребе;
на налагању одговарајућег декларисања и вјеродостојног
превођења декларације страног произвођача предмета опште
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употребе; на спречавању промета на мало средстава која не смију
бити у малопродаји због садржаја опасних хемикалија; на појачаном
надзор над редовним испитивањем предмета опште употребе у
производњи; на хитном повлачењу са тржишта предмета опште
употребе на основу лабораторијских налаза или званичних
обавјештења са RAPEX-a, на забрањивању пушења на недозвољеним
мјестима, у складу са надлежностима здравствене инспекције; на
спречавању свих облика рекламирања дувана и дуванских
производа.
Узорковање производа са тржишта у смислу контроле примјене
Закона о општој безбједности производа и других прописа који
Сектор
13.2.2. прописују посебне услове безбједности за појединачне врсте
здравствене
ДА
Не
производа у складу са усаглашеним планом Агенције за надзор над
инспекције
тржиштем БиХ.
У оквиру обиљежавања седмице превенције тровања оловом,
Сектор
13.2.3. извршиће се испитивање одређеног броја узорака предмета опште
здравствене
ДА
Не
употребе на садржај олова.
инспекције
Узорковање предмета опште употребе ради лабораторијског
Сектор
испитивања других параметара безбједности, у складу са процјеном
13.2.4.
здравствене
ДА
Не
ризика, приједлозима овлашћених лабораторија, обавјештењима са
инспекције
RAPEX-a и др.
Оперативни циљ 13.3. Обезбјеђење здравствене заштите у складу са важећим прописима
Допринос остварењу Здравствена инспекција је континуираним инспекцијским надзором проводила мјере у циљу обезбјеђења здравствене заштите у
оперативног циља
складу са важећим прописима.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У области производње и промета лијекова и медицинских средстава извршена је
Број контрола у области
471 контрола, гдје су инспектори у 129 контрола утврдили разне неправилности и
производње и промета
591
471
предузели 122 управне мјере, и то 104 корективних и 18 мјера забране. План је
лијекова и медицинских
остварен са 79,70 % због ангажовања инспектора у борби против пандемије
средстава
вируса корона.
Број контрола у области
У овој области извршене су 1.192 контроле, од којих је 189 било са утврђеним
456
1.192
здравствене заштите
неправилностима. Предузето је 122 управне мјере од чега се 109 односи на
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отклањање недостатака, а 13 на забране. План је остварен са 261,40 % и
премашен је у оволикој мјери због ангажовања свих инспектора Инспектората у
борби против пандемије вируса корона који су радили по листама провјера
Здравствене инспекције.
Број контрола у области
У овој области извршено је 12 контрола, од чега су неправилности утврђене у 2
заштите од нејонизујућег
89
12
контроле. План је остварен са 13,48 % због већ наведених разлога по питању
зрачења
пандемије.
У области хемикалија и биоцида извршене су 233 контроле, а неправилности су
Број контрола у области
186
233
утврђене у 84 контроле. Предузета је 81 управна мјера, од чега се 43 односе на
хемикалија и биоцида
отклањање недостатака, а 38 на забране. План је извршен са 125,27 .
Број контрола у области
У овој области извршене су 122 контроле, од којих је 40 било неуредно. Предузете
противепидемијске
125
122
су 23 управне мјере од чега се 21 односи на отклањање различитих
заштите
неправилности, а 2 на забране. Проценат извршења плана је 97,60 %.
У области социјалне заштите извршено је 105 контрола, од којих је 55 (52,38 %)
Број контрола у области
било неуредно. Предузето је 45 управних мјера, од којих се 42 односе на
107
105
социјалне заштите
отклањање недостатака, а 3 на забране. План је остварен са 98,13 % из раније
наведених разлога.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области производње и промета
лијекова и медицинских средстава, гдје ће се радити на
спречавању промета фалсификованих, нерегистрованих,
неквалитетних, непровјерених, и неправилно
обиљежених лијекова и медицинских средстава;
спречавању промета недозвољених производа и пружање
Сектор
13.3.1. недозвољених услуга у апотекама и специјализованим
здравствене
ДА
Не
продавницама; спречавању промета љековитих
инспекције
производа под видом додатака исхрани или козметичких
производа; успостављање сталног присуства стручног
кадра у апотекама и придржавања радног времена
апотеке; спречавању издавања лијекова без
одговарајућег љекарског рецепта; успостављању и
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13.3.2.

одржавање редовног лабораторијског испитивања
галенских производа; успостављању транспорта и чувања
лијекова у одговарајућем температурном режиму;
обезбјеђивању да лица која пружањем додатних услуга у
апотекама долазе у контакт са крвљу обаве вакцинацију
против хепатитиса Б и успостављање одговарајућег
управљања инфективним отпадом у апотекама;
обезбјеђивању правовременог извјештавања о промету и
потрошњи лијекова, организационој структури и
кадровима у апотекама; обавјештавању надлежних
органа о свакој појави продаје лијекова путем интернета;
обезбјеђивању да се свако утврђено нежељено дејство
лијека пријави Агенцији за лијекове и медицинска
средства; обезбјеђивању редовног обављања санитарних
прегледа запослених у апотекама; обезбјеђивању да све
апотеке поднесу захтјев за сертификацију.
Инспекцијске контроле у области здравствене заштите,
гдје ће се радити на налагању формирања Тима за
интрахоспиталне инфекције у болницама и израде
Програма мјера за интрахоспиталне инфекције у свим
здравственим установама, осим у апотекама, и његово
досљедно спровођење; на налагању контроле маркера и
вакцинације против хепатитиса Б, код свих лица која
подлијежу тој обавези; на налагању пријављивања
заразних и незаразних болести, које подлијежу обавезном
пријављивању, посебно из приватних здравствених
установа; на спречавању ангажовања здравствених
радника и сарадника без сагласности матичне установе;
на налагању израде акта о унутрашњем надзору и
праћењу побољшања квалитета услуга; на налагању
формирања Етичког одбора у болницама, домовима
здравља и заводима; на налагању спровођења процеса
сертификације здравствених установа; на налагању

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не
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13.3.3.

13.3.4.

вођења медицинске документације и евиденција и
достављања извјештаја у складу са законом; на
спречавању прописивања лијекова на неодговарајућим
обрасцима; на предузимању прописаних мјера у
случајевима ускраћивања права пацијената; на налагању
санитарних прегледа радника на мјестима високог ризика;
на налагању израде плана управљања медицинским
отпадом и адекватног збрињавања отпада у свим
здравственим установама.
Инспекцијске контроле у области заштите од
нејонизујућег зрачења, гдје ће се радити на спречавању
пуштања у употребу извора нејонизујућег зрачења прије
прибављања одобрења за употребу; на појачаном
надзору над обављањем првих и периодичних прегледа
свих извора зрачења, путем овлашћених, лиценцираних
лица; на налагању свођења зрачења у дозвољене границе
и забрана рада извора ако се зрачење не може свести у
оквире дозвољеног.
Инспекцијске контроле у области хемикалија и биоцида,
гдје ће се радити на спречавању производње и промета
недозвољених хемикалија/биоцида; спречавању
непрописног паковања и обиљежавања
хемикалија/биоцида, контролом усклађености БТЛ-а и
етикете; на појачаним контролама вођења евиденција и
достављања извјештаја о хемикалијама; на појачаним
контролама набавке и коришћења средстава за
деконтаминацију и личне заштитне опреме; на појачаним
контролама истицања потребних упозорења, писаних
процедура и упутстава за потенцијалне инциденте; на
контролама обављања редовне едукације запослених
радника; на контролама посједовања важећег увјерења за
савјетника за хемикалије и доказа о спровођењу
континуиране едукације за савјетнике за хемикалије.

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не
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Инспекцијске контроле у области противепидемијске
заштите, гдје ће се у свим инспекцијским контролама
захтијевати испуњеност прописаних услова у погледу
простора, опреме и запослених радника, као и редовно
одржавање хигијене, нарочито у објектима под
повећаним ризиком као што су вртићи, школе,
козметички салони, салони у којима се пружају услуге
тетоваже и пирсинга, домови за смјештај лица; редовно
Сектор
контролисати одржавање хигијене и вођење евиденције у
13.3.5.
здравствене
ДА
Не
складу са важећим правилником; у објектима за које је
инспекције
прописано, захтијевати провјера микробиолошке чистоће
радних површина, руку особља и материјала у циљу
процјене одржавања опште и личне хигијене; у базенима
за купање захтијевати редовно испитивање воде за
купање путем овлашћених лабораторија и придржавање
дугих прописаних обавеза (пред сезону купања ће се
извршити инспекцијске контроле свих отворених базена у
Републици Српској).
Инспекцијске контроле у области социјалне дјечје и
породичне заштите, гдје ће се радити на налагању
прибављања рјешења о испуњености прописаних услова
Сектор
13.3.6. за обављање дјелатности; на забрањивању обављања
здравствене
ДА
Не
дјелатности ако је утврђено да није могуће испунити
инспекције
прописане услове; на налагању уредног вођења
прописаних евиденција и достављања извјештаја.
Стратешки циљ 14. Обезбиједити да се послови у области образовања, културе и спорта у Републици Српској изводе у складу са законом дефинисаним
стандардима
Републичка инспекција за просвјету и спорт је у 2021. години извршила 859 контрола. Од укупног броја извршених контрола код
Допринос остварењу
166 субјекта надзора је утврђена одређена неправилност, те је предузето 147 управних мјера (отклањање неправилности). Због
стратешког циља
почињених прекршаја издата су укупно 42 прекршајна налога, у укупној вриједности од 74.500 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат достављаних
90 %
90 %
У наведеној области извршене су 172 контроле са акцентом на достављање
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годишњих програма рада
годишњег програма рада предшколских установа, те вођења евиденције,
предшколских установа
документације и јавних те шкослких исправа.
Министарству просвјете и
културе Републике Српске
и Републичком
педагошком заводу
Проценат обављаних
систематских прегледа
У наведеним периоду у поступку редовних контрола вршена је провјера
директора, стручних
обављања систематских прегледа за запослене у области обаразова. Приликом
сарадника и осталих
90 %
90 %
контрола нису утврђене неправилности.
радника у предшколским
установама, основним и
средњим школама
Оперативни циљ 14.1. Досљедном примјеном закона из области васпитања и образовања обезбиједити стицање квалитетних знања и повећање
образовног нивоа становништва
Током извјештајног периода вршене су редовне контроле васпитно образовних установа у провођењу наставног плана и
Допринос остварењу програма. Поред обављања послова редовног инспекцијског надзора, вршен је и ванредни инспекцијски надзор на иницијативу
оперативног циља
установа и појединаца. У 2021. години просвјетна инспекција је запримала захтјеве за извршење контроле, на основу којих је из
области васпитања и образовања извршено 658 ванредне инспекцијске контроле, што је преко 79 % од укупног броја контрола.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У области предшколског васпитања и образовања извршене су 93 контроле, што је
Број контрола у области
77,5 % у односу на број планираних контрола. Од укупног броја извршених
предшколског васпитања
120
93
контрола 52 су биле ванредне на основу захтјева других органа и организација,
и образовања
правних и физичких лица, што је утицало на смањен број редовних контрола.
У области основног образовања и васпитања извршене су 384 контроле, што је за
225 контрола мање од планираног. Од укупног броја извршених контрола код 302
контроле се радило о ванредним контролама, а поступано је на основу захтјева
Број контрола у област
других органа и организација, правних и физичких лица. План у овој области није
основног образовања и
609
384
испуњен у потпуности због затварања школа на једно вријеме због пандемије, као
васпитања
и ангажовања инспектора у спровођењу мјера за сузбијање пандемије вируса
корона, те због дужег одсуствовања више инспектора са посла због боловања. У
овој области извршено је 9 провјера законитости стицања свједочанстава.
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У области средњег образовања и васпитања извршено је 248 контрола, што је за
84 контроле мање од планираног. Током извјештајног периода контроле су
рађене и на основу захтјева других органа и организација. План у овој области
Број контрола у област
није испуњен у потпуности због ангажовања инспектора у спровођењу мјера за
средњег образовања и
332
248
сузбијање пандемије вируса корона, као и због дужег одсуствовања више
васпитања
инспектора са посла због боловања. У овој области извршено је 55 провјера
законитости стицања свједочанстава/диплома, од којих је код 13 исправа
утврђено да их нису издале школске установе.
У области високог образовања извршено је 95 контрола, што је за 120 контрола
мање од планираног. Од укупног броја 88 контрола је било ванредних које су
рађене за захтјев других органа и организација, правних и физичких лица.
Број контрола у области
План у овој области није испуњен у потпуности због раније поменутог ангажовања
215
95
високог образовања
инспектора у борби против вируса корона, као и због дужег одсуствовања више
инспектора са посла због боловања.
У овој области извршено су 23 провјере законитости стицања диплома, гдје су
контроле биле уредне.
У области ученичког стандарда извршено је 6 контрола од којису 2 редовне и 4
Број контрола у област
12
6
ванредне контроле. План није испуњен у потпуности због великог броја
ученичког стандарда
представки у другим областима.
У области студентског стандарда нису вршене контроле. План није испуњен због
Број контрола у област
ангажовања инспектора у другим областима, као и у већ поменутом спровођењу
7
0
студентског стандарда
мјера за сузбијање пандемије вируса корона, као и због дужег одсуствовања више
инспектора са посла због боловања.
У извјештајном периоду просвјетна инспекција имала је само 4 захтјева за
вршење надзора у области образовања одраслих. План у овој области није
Број контрола образовања
24
4
испуњен у потпуности због ангажовања инспектора у већ поменутом спровођењу
одраслих
мјера за сузбијање пандемије вируса корона, као и због дужег одсуствовања више
инспектора са посла због боловања.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области предшколског
Сектор
14.1.1.
ДА
Не
васпитања и образовања, гдје ће се контролисати
просвјетне
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14.1.2.

14.1.3.

14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

оснивање и рад предшколске установе, васпитнообразовни радници и сарадници, органи управљања и
руковођења у предшколским установама, васпитне
групе и радно вријеме и друго.
Инспекцијске контроле у област основног образовања и
васпитања, гдје ће се контролисати наставници, стручни
сарадници и остали радници у основним школама,
стручни и остали органи, евиденција у основним
школама, јавне исправе у основним школама, органи
управљања и руковођења у основним школама и друго.
Инспекцијске контроле у област средњег образовања и
васпитања, гдје ће се контролисати општа акта средњих
школа, наставници, стручни сарадници и остали
радници у средњим школама, вођење евиденције у
средњим школама и друго.
Инспекцијске контроле у области високог образовања,
гдје ће се контролисати упис студената, наставници и
сарадници, органи управљања и руковођења
високошколских установа и друго.
Инспекцијске контроле у област ученичког стандарда,
гдје ће се контролисати општа акта установа ученичког
стандарда, васпитно образовни рад, избор васпитача и
стручних радника, рад васпитача и стручних радника и
друго.
Инспекцијске контроле у област студентског стандарда,
гдје ће се контролисати именовање и рад директора у
установама студентског стандарда, сагласност
Министарства на статут и правилник о систематизацији,
избор и рад студентског представничког тијела и друго.
Инспекцијске контроле у области образовања одраслих,
гдје ће се контролисати рјешење о испуњености услова
за извођење програма образовања одраслих, програм
образовања одраслих, вођење андрагошке

инспекције

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

НЕ

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Није било контрола у области студентског
стандарда због ангажовања инспектора на
другим активностима.

Не

Не
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документације и евиденције и друго.
Оперативни циљ 14.2. Досљедном примјеном закона из области културе и спорта обезбиједити стварање услова за несметан рад, развијање и подизање
нивоа институција културе, унапређење рада спортских организација и спортске инфраструктуре
Републичка просвјетна инспекција је током извјештајног периода проводила редовне контроле у свим областима културе и
Допринос остварењу
спорта. Такође, у претходном периоду информисано је и Министарство просвјете и културе и Министарство за породицу,
оперативног циља
омладину и спорт о утврђеном чињеничном стању у области спорта.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Просвјетна инспекција је у извјештајном периоду извршила 13 контрола у области
културе при чему су код 3 субјекта контроле утврђене неправилност, те је
Број контрола у установама
рјешењима наложено њихово отклањање. Разлог за мањи број контрола од
66
13
културе
планираног је већи рад на образовању, као и укључивање инспектора у рад по
епидемиолошким мјерама, те што је повећан број ванредних контрола у области
спорта.
Број контрола спортских
У области спорта извршено је укупно 16 контрола, од чега је код 4 спортске
15
16
организација
организације утврђена одређена неправилност.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у установама културе, гдје ће се
контролисати издавачка дјелатност, музејска дјелатност и
Сектор
14.2.1. културна добра, библиотечка дјелатност, позоришна и
просвјетне
ДА
Не
филмска дјелатност и музичка, музичко сценска и
инспекције
естрадна дјелатност .
Инспекцијске контроле спортских организација, гдје ће се
контролисати упис спортске организације у судски
Сектор
регистар, упис спортске организације у спортски регистар,
14.2.2.
просвјетне
ДА
Не
органи спортског удружења, статут спортског удружења,
инспекције
финансирање спортских организација, достављање
програма и уговори корисника и друго.
Стратешки циљ 15. Обезбиједити заштиту живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине планирањем и спровођењем
превентивних и репресивних мјера заштите од пожара
Допринос
Републичка противпожарна инспекција је у 2021. години извршила 647 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 216
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остварењу
контрола је било са неправилностима, те је предузето 175 управних мјера, од чега је корективних 166 и репресивних 9. Због
стратешког циља
почињених прекршаја издато је укупно 48 прекршајних налога у укупној вриједности од 23.700 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат остварења
У извјештајном периоду инспектори за заштиту од пожара су у објектима
планираног броја контрола
колективног становања и области привредне и ванпривредне дјелатности план
јавних објеката у којима
извршили у проценту од 62,9 %. Извршена је 551 контрола јавних објеката.
борави већи број лица,
90 %
62,9 %
Инспектори нису успјели извршити планирани број контрола, јер су били
вртићи, школе, болнице,
ангажовани у контроли спровођења епидемиолошких мјера од почетка
старачки домови,
пандемије, па све до краја године.
геријатрије и слично
Проценат извршених
У извјештајном периоду инспектори за заштиту од пожара су у овој области
контрола у погледу
надзора план извршили у проценту од 69,2 %. Извршено је 199 контрола ноћних
ефикасне и безбједне
клубова, угоститељских објеката, административних и трговачких центара у
евакуације у акцидентним
85 %
69,2 %
погледу евакуације, од укупно 647 контролисаних јавних објекта. Инспектори нису
ситуацијама у објектима
успјели извршити планирани број контрола, јер су били ангажовани у контроли
ноћних клубова, дискотека,
спровођења епидемиолошких мјера од почетка пандемије, па све до краја
фолкотека
године.
У извјештајном периоду инспектори за заштиту од пожара су у овој области
надзора план извршили у проценту од 69,2 %. Извршено је 87 контрола
Проценат извршених
бензинских станица, резервоара и терминала. Инспектори нису успјели извршити
контрола објеката
планирани број контрола, јер су били ангажовани у контроли спровођења
запаљивих течности и
епидемиолошких мјера од почетка пандемије, па све до краја године. Остали
90 %
69,2 %
гасова, терминали,
субјекти са израженим ризиком за настанак и ширење пожара ће се контролисати
бензинске станице,
према степену ризика у наредним планским акцијама у циљу остваривања
резервоари
стратешког циља (искључиво у љетном периоду) када опасности запаљивих
течности и гасова због већих температура доводе до повећања притиска и
издвајања експлозивних пара запаљивих течности.
Проценат извршених
План у наведеној области надзора је реализован у проценту од 69,2 % док је
контрола око нелегалног
контрола бензинских станица извршено 86. Инспектори нису успјели извршити
пуњења ТНГ-а за
80 %
69,2 %
планирани број контрола, јер су били ангажовани у контроли спровођења
домаћинство на
епидемиолошких мјера од почетка пандемије, па све до краја године. Инспектори
бензинским станицама
због бројног стања нису могли да изврше контроле на свим бензинским
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станицама које су регистроване у Републици Српској. Потребно је напоменути да
је код наведених контрола тешко уочити неправилност, јер је потребно да
инспектор затекне нелегално пуњење ТНГ-а за домаћинство на бензинским
станицама.
Проценат извршених
контрола на отвореном
Током извјештајног периода план у овој области је реализован у проценту од
простору, шумски
80 %
197,5 %
197,5 %. Због великог ризика од појаве шумских пожара у овој области извршено
комплекси, газдинства,
је више контрола од планираног.
пољопривреда
Оперативни циљ 15.1. Осигурати организовање и спровођење мјера заштите од пожара у складу са законом и техничким нормативима и стандардима
Допринос остварењу
Републичка инспекција за заштиту од пожара је континуираним инспекцијским надзором проводила мјере у свим
оперативног циља
дјелатностима, објектима и другим мјестима којa су ризичнa са становишта могућности избијања пожара.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Током извјештајног периода инспектори су извршили 17 контрола у области
Број контрола заштите од
обављања дјелатности, гдје извршење плана у процентима износи 51,5 %. Током
пожара у области
33
17
извјештајног периода инспектори нису успјели извршити план јер су били
обављања дјелатности
ангажовани у контроли спровођења епидемиолошких мјера од почетка
пандемије, па све до краја године.
Током извјештајног периода инспектори су извршили 79 контроле у области
Број контрола заштите од
шумарства и пољопривреде, гдје извршење плана у процентима износи 197,5 %.
пожара у области
Током извјештајног периода у овој области је извршен већи број контрола од
40
79
шумарства и
планираног због великог ризика од појаве шумских пожара. Такође, иако у
пољопривреде
процентима одступање од плана изгледа велико (97,5 %), у питању је само 21
контрола.
Током извјештајног периода инспектори су извршили 30 контрола у области
колективног становања, гдје је план извршен у проценту од 56,6 %.
Инспекцијском надзору у области колективног становања доприносе и Ватрогасне
Број контрола заштите од
јединице које сходно Закону о заштити од пожара врше повјерене стручне
пожара у области
53
30
послове надзора, те потом сачињавају записнике и исте достављају инспекцији за
колективног становања
заштиту од пожара, а у циљу предузимања активности надзора и доношења
управних мјера за власнике и кориснике који не изврше констатоване
неправилности. Такође, потребно је навести да се објекти и субјекти колективног
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становања контролишу и у складу са Законом о одржавању зграда од стране
надлежних градских/општинских инспекција.
Током извјештајног периода инспектори су извршили 521 контролу у области
Број контрола заштите од
привредне и ванпривредне дјелатности, гдје је план извршен у проценту од 69,2
пожара у области
753
521
%. Ова област је и по броју субјеката, објеката и листа провјера највећа. Током
привредне и ванпривредне
извјештајног периода инспектори нису успјели извршити план јер су били
дјелатности
ангажовани у контроли спровођења епидемиолошких мјера током цијеле године.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
У области услова за обављање дјелатности вршиће
се инспекцијске контроле овлаштених предузећа за
спровођење мјера заштите од пожара: израда
Техничких описа локација резервоара запаљивих
течности и гасова, Елабората и Прилога
Сектор
пројектованих мјера заштите од пожара у техничким
инспекције за
15.1.1. документацијама, предузећа регистрована као
ДА
Не
заштиту од
ватрогасни сервиси, предузећа са овлаштењима
пожара
МУП-а за преглед хидрантске мреже, електрике и
громобранских инсталација, стабилног система за
дојаву пожара, стабилних система за гашење пожара,
вентилација, стручног оспособљавања и обука и
друго.
У области шумарства и пољопривреде вршиће се
контроле у шумским газдинствима, националним
Сектор
парковима и плантажама, према изворима
инспекције за
15.1.2. опасности и у складу са годишњим добима, као и
ДА
Не
заштиту од
контроле техничке опремљености за гашење пожара
пожара
код ових субјеката (заједничке контроле са Сектором
шумарске инспекције).
У области колективног становања вршиће се
Сектор
15.1.3. контроле провођења мјера заштите од пожара,
инспекције за
ДA
Не
средстава и опреме за гашење пожара, обуке
заштиту од
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15.1.4.

радника и стручних налаза о исправности
електричних и громобранских инсталација у
стамбено-пословним објектима, дјечијим, школским,
ђачким, студентским, старачким и казненопоправним домова и друго.
У област привредних и ванпривредних дјелатности
вршиће се контрола провођења мјера заштите од
пожара на објектима од посебног интереса за
Републику Српску, привредним субјектима са
великим пожарним оптерећењем и могућим
условима за избијање и ширење пожара и
експлозија, објектима запаљивих течности и гасова,
терминалима, пунионицама плина, складиштима,
резервоарима и станицама за снабдијевање горивом
моторних возила.

пожара

Сектор
инспекције за
заштиту од
пожара

ДA

Не

В. Преглед израде планираних закона и подзаконских прописа
Секторска област 1. (навести назив)
Закони
Редн
и
број

Назив закона

Планирани
рок за
припрему

Статус закона
Влада
Нацрт утврдила
Влада
Припремљен
упућен
нацрт и
утврдила
преднацрт
Влади
упутила
приједлог
Скупштини

Образложење уколико рок није
испоштован

1.
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Подзаконски прописи
Редни
број

1.

Назив подзаконског прописа
Подзаконски акти које је Инспекторат обавезан
припремити и донијети након усвајања новог Закона
о инспекцијама Републике Српске:
1) Уредба о прибављању и размјени података,
2) Уредба о садржају, облику и изгледу службене
легитимације и значке инспектора,
3) Правилник о садржају и начину вођења
седмичних, мјесечних и годишњих планова рада по
субјектима надзора,
4) Правилник о изгледу и начину коришћења
службених униформи,
5) Правилник о вођењу евиденција о извршеним
инспекцијским прегледима,
6) Правилник о поступку узимања узорака, њиховог
чувања, начин достављања стручним
лабораторијама и трошкова поступка узорковања,
7) Правилник о начину обиљежавања мјера забране
изречених у поступку инспекцијског надзора.

Планирани
рок за
припрему

IV квартал

Статус прописа
Припремљен
Пропис
преднацрт
усвојен

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Не
Да
Не
Не
Не
Да
Да

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Не
Не
Не
Не
Не
Не
Не

Образложење уколико рок није
испоштован

Због ангажованости свих запослених у
Инспекторату у спровођењу мјера у борби
против пандемије вируса корона дио
подзаконских аката је припремљен у форми
преднацрта.

Број: 24.016/093-71-2/21
Датум: 15.02.2022. године
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