ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2019. 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, просвјетна инспекција 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 2019. години инспекције Инспектората су у унутрашњем инспекцијском надзору извршиле укупно 29.734 инспекцијских контрола, што је за 217 контролa
мање у односу на претходну годину због мањег броја расположивих инспектора који је у 2018. години било 250, а у 2019. 243. Удио контрола са неправилностима
у 2019. години (27,4 %) на нивоу Инспектората је за 0,9 % нижи у односу на прошлу годину.
Треба напоменути да је у 2019. години од укупног броја извршених контрола 18,07 % 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 2019. години изречено је 6.568 управних мјера (отклањање неправилности, одузимање робе, забрана обављања дјелатности, рушење објеката,
уништавање и сл), што је мање него у посматраном периоду за 2018. годину (7.011), док је прекршајних мјера (прекршајних налога и пријава) у 2019. години било
3.843, а у 2018. години 3.460.
Инспектори су субјекте контроле, код којих су констатоване теже неправилности, санкционисали путем прекршајних налога у укупном износу од 4.239.400
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 121.402 прегледа, а од тога броја у 0,18 % 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 2019. години је уплаћено 5.465.576 КМ.
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Квантитативна анализа извршених контрола и предузетих мјера за период I – XII 2019. године на дан 23.01.2020. године
Унутрашњи надзор

XIII
XIV

Укупно

915

7,846

1,485

13

1,498

19

685

1,787

267

2,054

384

1

385

19

1,440

316

1,756

805

13

818

894

286

1,180

308

1

639

320

959

315

19

2,205

274

2,479

350

1,121

185

1,306

352

904

280

1,184

3,744

1,625

1,275

22

23

24

25

282

8

215

1

909

75

154

154

960

1,268

198

83

39

31

351

56

10

5

143

158

47

278

346

57

681

41

166

190

358

714

309

26

280

3

284

99

20

20

28

68

334

35

296

17

314

94

22

24

4

50

3

3

350

14

318

4

322

99

20

20

40

3

3

8

360

28

136

52

6

200

68

109

94

142

345

3

278

20

298

25

241

28

2

271

89

18

18

7

43

5,369

1,760

31

1,791

33

1,370

13

1,383

99

146

155

204

505

661

1,936

652

41

693

36

462

168

636

73

85

85

10

180

882

262

1,144

262

4

266

23

256

256

100

10

10

2

22

639

344

983

369

16

385

39

312

324

96

7

7

2

16

23,437

6,297

29,734

7,967

181

8,148

27

5,423

6,568

83

824

837

2,030

3,691

1
1

6

6

12
437

641

9

52

6

Физичко лице

21

168

% отклањања
недостатака

20

57

% неуредности

19

57

Укупно

18

93

Укупно

17

637

3

4

38

2

56

4

3

1

29

28

29

100

1,275

99

13

158

100

2

735

97

68

100

6

56

89

6

46

87

5

4

349

99

5

43

100

6

38

21

4

21

1

5

31

98

603

84

6

6

186

97

4

26

85

28

16

100

1

3,843

96

2

44

27

282
7

14

26

Жалбе поднесене

6,931

16

Кривичне пријаве

15

13

% прекршај. налога

14

33

5

Укупно
Број прекрш. мјера

13

Неуредна контрола
извршења рјешења

12

591

Неуредна контрола

11

43

Контрола извршења

10

661

Укупно

XII

9

14

Физичко лице

XI

8

647

Одговорно лице

X

7

1,538

Правно лице

IX

6

562

Прекршајна пријава

Укупно

VIII

4

976

Прекршајни налог
Одговорно лице

VII

3

Укупно
Правно лице

VI

Захтјев/иницијатива

V

Уништавање

IV

Рушење/уклањање

III

Забрана

II

2
Инспекција за
храну
Тржишна
инспекција
Пољопривредна
инспекција
Шумарска
инспекција
Ветеринарска
инспекција
Водна
инспекција
Техничка
инспекција
Саобраћајна
инспекција
Урбанистичкограђевинска и
еколошка
инспекција
Инспекција
рада
Здравствена
инспекција
Просвјетна
инспекција
Инспекција за
заштиту од
пожара

Одузимање

I

Прекршајне мјере

Отклањање
неправилности

1

Инспекције

Извршење контроле

Р.
бр.

Управне мјере
Неуредне

Број управних мјера

Контроле
Извршене

52

152

1

6

6

130

2

48,537

165

0.34

II

Тржишна инспекција

14,128

6

0.04

III

Пољопривредна инспекција

39,663

25

XI

Здравствена инспекција

19,074
121,402

Укупно

130

31

0.06

1

20

23

0.12

2

21

219

0.18

133

72

4
4

% отклањања
недостатака

Инспекција за храну

Број управних
мјера

Отклањањ
е
неправилн
Забрана

I

Уништава
ње

Управне мјере

% неуредности

Неуредна
контрола

Инспекција

Извршене
контроле

Спољнотрговински надзор

161

81

25

4

23

9

209

64

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.
Извјештај о предузетим прекршајним мјерама у периоду од 01.01.2019. године до 31.12.2019. године

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
Просвјетна инспекција
Инспекција за заштиту од пожара
ИНСПЕКТОРАТ

59
154
10
166
20
22
20
109

59
152
5
190
20
24
20
94

168
962
143
358
28
4

18
146
85
10
7
826

130,000
229,900
19,500
660,000
45,500
143,500
250,000
134,200

16,250
91,400
4,000
118,100
8,700
37,200
55,000
26,800

108,700
479,600
70,900
116,700
21,700
2,200

142

286
1,268
158
714
68
50
40
345

31,500

254,950
800,200
94,400
894,800
75,900
182,900
305,000
192,500

18

7

43

49,900

15,300

5,200

69,500

155
85
10
7
839

204
10
2
2
2,030

505
180
22
16
3,695

520,500
248,500
24,200
13,000
2,467,100

71,250
70,550
9,050
3,550
527,150

399,500
7,000
1,500
650
1,245,150

991,250
326,050
34,750
17,200
4,239,400

3
4

4
3

3
3
3

3
3

38

29

2

2

56

44

Укупно

ПП - физичко
лице

ПП одговорно
лице

ПП - правно
лице

Прекршајна пријава
Укупно

Износ ПН физичко
лице

Износ ПН правно лице

Укупно

ПН - физичко
лице

ПН одговорно
лице

ПН - правно
лице

Инспекција

Износ ПН одговорно
лице

Прекршајна мјера
Износ изречене казне

Прекршајни налог

7
14

21

1

6
6
4

31
6

98
6
4

52

152
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Судских поступака по прекршајним налозима и захтјевима за покретање прекршајних поступака било је 446, од чега је највећи проценат изречених новчаних казни
око 46,19 %, што у финансијском смислу чини износ од 359.392 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 35,87 % од укупног броја исхода судских
поступака, што свакако не доприноси постизању сврхе кажњавања, како специјалне, тако ни генералне превенције.
Одобрени буџет Инспектората за 2019. годину износио је 12.911.900 КМ, ребалансом буџета Републике Српске одобрен је буџет у износу 13.079.300 КМ,
док је реализовани буџет 12.906.191 КМ, што је за 173.109 КМ мање од коначног одобреног буџета у 2019. годину. Одобрени буџет је био довољан за измирење
свих обавеза насталих пословањем Инспектората у 2019. години.
Закључне напомене
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 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 застарјелости платформе на којој је израђен
информациони система који је од суштинског значаја за рад инспектора на терену и праћења њиховог рада.
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.
И поред тога што у исходима судских поступака највећи проценат заступљености заузимају новчане казне (46,19 %), и даље је велики проценат условних казни
(35,87 %). 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, постојањем званичне интернет странице, ажурним
одговарањем на захтјеве за приступ информацијама, функционисањем Центра за пријаве и притужбе Инспектората, 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, унапређење проактивног
Допринос
информисања, те развијање дијалога као основног концепта комуникације, а све у циљу унапређења повјерења грађана у рад институција.
остварењу
Учествовањем у пројектима обезбијеђени су додатни извори финансирања Инспектората, који ће набавком опреме унаприједити рад
стратешког циља
инспектора на терену. 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
Проценат извршења
Одјељење за унутрашњу контролу је имало знатно већи број контрола на захтјев
Годишњег плана унутрашње
100 %
182%
руководства Инспектората.
контроле
У току 2019. године Инспекторату су одобрена значајна финансијска средства из два
међународна пројекта, која ће бити оперативна почетком 2020. године. Пројектне
Пројекат којим су
апликације поднесене су у 2018. години, а ријеч је „ARDP II“ пројекту Свјетске банке
обезбијеђена финансијска и
Добијен пројекат
Обезбијеђено
и пројекту Америчке агенције за међународни развој (USAID). Средства из пројеката
материјално-техничка
или обезбијеђено
учествовање у
ће бити намијењена за набавку аутомобила за инспекцијски надзор, специфичну
средства за несметано
учествовање у
пројектима
опрему за инспекцијски надзор, униформе, рачунарско-комуникациону опрему,
функционисање
пројектима
унапређење информационог система за инспекцијски надзор и друго. Ефикасно
Инспектората
управљање возним парком у Инспекторату омогућено је редовним одржавањем
службених возила и рационалним коришћењем возила.
Возила предвиђена за експлоатацију у 2019. години у саставу возног парка су
Проценат регистрованих и
регистрована прије истека важења регистрације у складу са уплатама Министарства
технички исправних
100 %
100 %
финансија. Вршено је редовно одржавање службених возила у извјештајном
службених аутомобила
периоду.
Проценат извјештаја
креираних на основу
По сваком захтјеву непосредног руководиоца службеник задужен за приступ
достављених информација и
100 %
100 %
регистровања у електронском систему евиденције радног времена је извјештаје
прослијеђених по захтјеву
креирао и достављао на даље поступање.
непосредног руководиоца
Проценат правилног
У извјештајном периоду Републичка управа за инспекцијске послове запримила је
100 %
100 %
кретања и евиденције аката
24,304 аката.
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и друге службене
документације и њиховог
службеног саобраћаја са
другим органима

Годишњи медија
мониторинг

Реформа инспекцијског
система стварањем
инспекцијског система на
једном нивоу

Архивирано је 10,559 предмета од октобра 2019. године, док је отпремљено 17,406
пошиљки.

Позитивна
перцепција медија
о раду
Инспектората

Сви Захтјеви за
приступ
информацијама
упућени
Инспекторату
Републике Српске од
стране медија
обрађени су и
реализовани у
законом прописаним
роковима,
уобзирујући и дневне
рокове новинара.
Инспекторат
Републике Српске са
медијима има
коректан и
професионалан
однос. Нити у једном
случају није се
догодило да је
новинар остао
ускраћен за
информацију и да је
због тога
Инспекторат био
изложен негативним
критикама у јавности.

Проведена
реформа
инспекција

Реформа није
проведена

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.

Влада Републике Српске је одлучила да се за сада одустане од реформе инспекција
у Републици Српској, на начин да се обједини инспекцијски систем, односно да се у
Инспекторат преузму инспектори који послова инспекцијског надзора обављају на
нивоу јединица локалне самоуправе (са изузетком инспекције рада која ће бити
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Попуњеност Јединице за
интерну ревизију
предвиђеним кадровима

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 2018-2022. године

100% попуњеност
Јединице за
интерну ревизију

100% попуњеност

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

Интерни ревизори у
2019. години нису
учествовали у свим
планом и Законом
планираним
едукацијама

100 %

Утврђени
неусаглашени
производи су 100%
повучени са тржишта

организована само на републичком нивоу).
У марту мјесецу 2019. године запослен је један интерни ревизор који је предвиђен
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у
Републичкој управи за инспекцијске послове, а чије мјесто већ годинама није било
попуњено, док је руководилац Јединице за интерну ревизију, који је претходних
година био једини запослени у јединици, одсутан дужи период због болести.
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 да претходни
директор Инспектората није одобрио средства за планиране едукације, интерни
ревизори нису присуствовали свим планираним едукацијама.
Здравствена инспекција је у 2019. години извршила 943 контроле у области промета
лијекова, хемикалија и предмета опште употребе. Узето је 80 узорака производа са
тржишта, од чега је 13 било неусагланено са прописима. Све количине
неусаглашених производа су повучене са тржишта и уништене. Уништено је и 2.202
комада дјечјих играчака код којих је неусаглашеност утврђена самим инспекцијским
прегледом без слања узорака у лабораторију. Донесена је 291 управна мјера од чега
161 мјера отклањања недостатака и 130 мјера забране. Издато је 113 прекршајних
налога са новчаним износом од 241.000 КМ. 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 области трговине контролисала одобрења за
рад, минимално-техничких услова, са акцентом на одобрења која издаје
Министарство трговине и туризма (субјектима који врше промет нафтних деривата
на велико и мало, дуванских прерађевина на велико и шпедитерску дјелатност),
поријекло робе, пословне књиге и евиденције, цијене, декларисаност робе,
издавање рачуна, распродаје, мјерне јединице и мјерила, усклађивање дјелатности
са Уредбом о класификацији дјелатности итд.
У овој области у 2019. години извршене су 4.803 контроле (од чега је 348 ванредних).
У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и предузели 444
управне мјере, од чега је:
-у 326 случајева наређено отклањање неправилности,
-у 8 случајева одузета је роба у вриједности 25.441 KM,
-у 109 случајева су наређене разне забрaне, забране обављања дјелатности због
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Проценат реализације
обавеза у процесу
интегрисања у ЕУ

Подршка 100 %
реализована

Подршка 100 %
реализована

непосједовања одобрења за рад, забрану употребе мјерила јер иста нису
верификована од стране надлежне институције и ван промета је стављено робе у
вриједности 602.651 KM до отклањања недостатака на истој (због непотпуних
декларација, непосједовање гарантних листова, техничких упутстава).
Инспектори су издали 824 прекршајна налога (правним лицима 123, одговорним
лицима у правним лицима 123 и физичким лицима 578) у вриједности од 463.600
КМ и поднесено 7 прекршајних пријава надлежним судовима.
Најчешће констатовани прекршаји су: цијене, вођење пословних књига и
евиденција, издавање рачуна, декларације и мјерне јединице и мјерила.
Републичка тржишна инспекција је у 2019. години вршила надзор непрехрамбених
потрошачких производа. Вршене су административне и визуелне контроле
производа, те узорковање за лабораторијско испитивање. Контролисано је 60
различитих модела производа. Од укупног броја контролисаних производа
лабораторијски је испитан 56 производ. Код 41 модела утврђене су разне врсте
недостатака.
Укупно је повучено са тржишта 370 производа због неусклађености које се нису
могле отклонити од чега је 136 уништено.
Неусклађености које су се могле отклонити, односиле су се на недостатак или
непотпуно упутство за употребу, непотпуну декларацију, непостојање информација
за потрошаче на продајним мјестима, неодговарајуће означавање и слично. У овим
случајевима субјекти су извршили усклађивање 1.460 комада производа како би
испуњавали прописане норме.
Тржишни инспектори Инспектората Републике Српске учествовали су на
конференцијама у организацији Министарства трговине и туризма Републике Српске
и удружења потрошача у вези са унапређењем сарадње носилаца заштите
потрошача на којима је анализирано тренутно стање у области заштите потрошача у
Републици Српској и гдје су разматране препоруке о јачању система заштите и улога
инспекцијских органа, и конференцијама: "Брендирање домаћих производа - Наше
је боље". Тржишни инспектори присуствовали су у четири наврата стручним обукама
из области безбједности производа којe су организоване у сарадњи са Агенцијом за
надзор над тржиштем БиХ.
Сви сектори Инспектората били су ангажовани у процесу европских интеграција кроз
учествовање на састанцима и пружање неопходних информација. У 2019. години
одговорено је на 25 захтјева за информацијама од Министарства за европске
интеграције и међународну сарадњу који се односе на ове активности.
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Оперативни циљ 1.1 Ефективним и свеобухватним спровођењем унутрашњих контрола и претходних поступака обезбиједити законито и професионално
поступање инспектора и других запослених
Одјељење за унутрашњу контролу је континуирано током цијеле године вршило унутрашње контроле, пружало стручну помоћ
Допринос остварењу
инспекторима у циљу побољшања рада и обезбјеђења законитог и професионалног рада инспектора и других запослених кроз
оперативног циља
спроведене претходне поступке.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Број редовних унутрашњих
контрола према годишњем
40 редовних
73 редовних
Број контрола је повећан на захтјев руководства Инспектората.
и мјесечним оперативним
контрола
контрола
плановима
Проценат спроведених
претходних поступака по
поднесеним иницијативама
100 %
100%
У 2019. години Одјељење за унутрашњу контролу спровело је 2 претходна поступка.
за покретање дисциплинског
поступка
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
број
Редовне унутрашње контроле у којима се
Одјељење за
1.1.1. прати рад инспектора увидом у предмете у
унутрашњу
ДА
Не
Инспекцијском информационом систему.
контролу
Одјељење за
Ванредне инспекцијске контроле по
1.1.2.
унутрашњу
ДА
Не
запримљеним представкама.
контролу
Обрада иницијатива за покретање
Одјељење за
1.1.3. дисциплинских поступака, а затим
унутрашњу
ДА
Не
спровођење процедура.
контролу
Оперативни циљ 1.2. Обезбиједити додатне изворе финансирања Инспектората из страних пројеката и инвестиција, обезбиједити рационално и несметано
коришћење возног парка, као и побољшање радне дисциплине постизањем једнообразности у понашању запослених
Допринос
Обезбјеђењем додатних извора финансирања Инспектората и набавком недостајуће опреме биће омогућен ефикаснији рад службеника на
остварењу
терену.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
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(директне) резултате

годишњи резултат

Апликације и пројектне
идеје

Проценат благовремених
регистрација службених
аутомобила

Евиденција фитосанитарних
сертификата

Оперативни седмични план
Инспектората

Проценат генерисаних
извјештаја о регистровању у
електронском систему
евиденције радног времена

Редн
и
број
1.2.1.

Израђене и
достављене
апликације и
пројектне идеје
100 % регистрација
завршено прије
истека, у складу са
уплатама
Министарства
финансија
100 % издатих
достављених
фитосертификата
евидентирано и
линковано
Благовремено
израђен план
контрола, у за то
предвиђеним
роковима
100 % генерисаних
и интерно
дистрибуираних
извјештаја у складу
са унутрашњим
политикама или
захтјевима

резултат
Израђене и
достављене
апликације и
пројектне идеје

Апликације и пројектне идеје за „ARDP II“ пројекат Свјетске банке и пројекат
Америчке агенције за међународни развој (USAID) урађене су и поднесене у 2018.
години, а у 2019. години урађен је пројектни приједлог „Надоградње и унапређење
инспекцијског информационог система“ за чије финансирање средства је дала Влада
Републике Српске.

100 %

Регистрација службених аутомобила се радила у складу са уплатама Министарства
финансија, те су сва возила регистрована прије истека важења регистрације.

100 %

У евиденцији фитосанитарних сертификата у извјештајном периоду, заведено је и
линковано укупно 3.860 издатих фитосертификата, од којих се 35 односи на
реекспорт, док су 32 фитосертификата сторнирана. У 249 дневна извјештаја која су
израђена за ,,Управу за заштиту здравља биља БиХ'', достављено је укупно 819
фитосанитарних сертификата која су издата за Руску Федерацију.

У извјештајном
периоду седмични
план се радио у
оквиру сектора
инспекција

100 %

На колегијуму директора усаглашено је да се оперативни седмични планови у
извјештајном периоду не израђују у Одјељењу за координацију рада Инспектората и
опште послове, већ су се исти израђивали у оквиру сектора инспекција.

Извјештаји су генерисани и достављени по захтјеву руководиоца.

Реализација активности

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

Прикупљање неопходних улазних елемената за
израду апликација и пројектних идеја, израда
финалних апликација и пројектних идеја и

Одјељење за
координацију
рада

ДА

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила
Не
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1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

њихово достављање потенцијалним
донаторима и финансијерима. Сви добијени
пројекти ће се пријавити у Регистар донација,
који води Министарство за европске
интеграције и међународну сарадњу.
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.
Ажурирање евиденција фитосертификата по
достављању података од стране Одјељења за
информатику и фитосанитарних инспектора, те
прослијеђивање Управи за заштиту здравља
биља БиХ дневних извјештаја о
фитосертификатима који су издати за Руску
Федерацију.
Израда и обједињавање оперативних
седмичних планова, посљедњег радног дана у
седмици за наредну седмицу .

Инспектората и
опште послове

Одјељење за
координацију
рада
Инспектората и
опште послове

ДА

Не

Одјељење за
координацију
рада
Инспектората и
опште послове

ДА

Не

Одјељење за
На колегијуму директора усаглашено је да се оперативни
координацију
седмични планови у извјештајном периоду не израђују и
рада
НЕ
обједињавају у Одјељењу за координацију рада
Не
Инспектората и
Инспектората и опште послове, већ су се исти израђивали у
опште послове
оквиру сектора инспекција.
1.2.5. Интерно генерисање и дистрибуирање
Одјељење за
извјештаја из софтвера „Евиденције
координацију
присутности на раду“ у складу са унутрашњим
рада
ДА
Не
политикама и захтјевима.
Инспектората 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 пословању
остварењу
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 складу са
100 %
евидентираних у
евидентираних у
Упутством о канцеларијском и архивском пословању у Републичкој управи за
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информациони систем од
укупног броја запримљених

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
Редн
и
број
1.3.1.

1.3.2.

1.3.3.

складу са Упутством
о канцеларијском и
архивском
пословању у
Републичкој управи
за инспекцијске
послове

инспекцијске послове.

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 %

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.
Распоређивање писмена на надлежне
организационе јединице у Инспекторату,
придруживање писмена већ отвореним
предметима, те интерна достава истих.
Отпрема свих писмена достављених
Централној писарници у електронској и
папирној форми, на начин који је дефинисао
главни инспектор/ инспектор/ начелник
административног одјељења/ овлаштени

У извјештајном периоду архивирање је привремено обустављено по налогу
директора, а због електронског излучивања архивске базе. Електронско излучивање
20 %
архивске базе није било могуће без обуставе архивирања. Обустава је трајала 10
мјесеци у 2019. години.
Реализација активности
Носилац

Статус
ДА / НЕ

Централна
писарница

ДА

Не

Централна
писарница

ДА

Не

Централна
писарница

ДА

Не

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила
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службеник путем интерне доставе у
Инспекцијском информационом систему.
Прихватање интерне доставе у
Дјелимично извршење активности, с обзиром да је
Инспекцијском информационом систему и
налогом директора привремено обустављен процес
физичке доставе предмета од стране
архивирања од 03.10.2018. године због електронског
службеника који је водио поступак, те
излучивања архивске базе. Процес архивирања је
Централна
1.3.4. додјела архивског броја предмету, затим
НЕ
настављен од 25.09.2019. године. Привременом обуставом
писарница
њихово одлагање на мјесто предвиђено
процеса архивирања није постојала могућност прихватања
Упутством о канцеларијском и архивском
интерне доставе у IMS-у и физичке доставе предмета од
пословању у Републичкој управи за
стране службеника који је водио поступак, као ни додјела
инспекцијске послове.
архивског броја и одлагање предмета за архиву.
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 Републике Српске настоји да кроз организовану и осмишљену стратегију односа с јавношћу
допринесе унапређењу континуираног и дугорочног обликовања јавног мњења у сврху остваривања јавног и друштвено корисног интереса,
Допринос
давањем тачних и правовремених чињеница, те планском и ефикасном управљању информацијама у смислу проактивног дјеловања. Циљ
остварењу
стратешког приступа односима с јавношћу је да се планираним и контролисаним активностима интерне и екстерне комуникације, јавности
оперативног циља
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
У 2019. години Инспекторат је пласирао 446 изјава за медије
100 %
100 %
новинарских упита
Проценат ријешених
У 2019. години Инспекторат је обрадио 132 Захтјева за приступ информацијама
захтјева за приступ
упућен од стране физичких и правних лица у складу са Законом о слободи приступа
100 %
100 %
информацијама од стране
информацијама
физичких и правних лица
Благовремено
У 2019. години путем Српске новинске агенције (СРНА) пласиранo је 51 саопштења за
објављена сва
јавност
Саопштења за јавност
достављена
100 %
проактивна
саопштења
Ажурирана интернет
Све достављене
На интернет страници Инспектората Републике Српске у 2019. години објављено је
100 %
страница
информације
100 информација из различитих области инспекцијског надзора. Ријеч је о
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објављене
благовремено

Редн
и
број

Назив активности

резултатима контрола, проведеним испитивањима, анализама, одржаним
састанцима и осталим дешавањима. Такође, на страници је објављен и Извјештај о
раду за 2018. годину, План рада за 2019. годину, План јавних набавки за 2019. годину,
те бројне информације у вези са реализацијом јавних набавки и друго.
Реализација активности
Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Обрадити и реализовати све захтјеве за
Одјељење за
1.4.1. приступ информацијама од стране медија у
односе с
ДА
Не
законски прописаном року
јавношћу
Захтјеве за приступ информацијама упућене од
Одјељење за
стране физичких и правних лица ријешити у
1.4.2.
односе с
ДА
Не
складу са Законом о слободи приступа
јавношћу
информацијама Републике Српске.
Благовремено и проактивно објавити све
Одјељење за
информације/саопштења достављена од
1.4.3.
односе с
ДА
Не
стране организационих јединица у
јавношћу
Инспекторату, а која су од значаја за јавност.
Благовремено на званичној интернет страници
Одјељење за
објављене све информације достављене на
1.4.4.
односе с
ДА
Не
објаву од стране организационих јединица у
јавношћу
Инспекторату.
Оперативни циљ 1.5. Реформа инспекција
Допринос
Након почетних анализа из 2018. године, Радна група је своје активности наставила посредно преко Министарства управе и локалне
остварењу
самоуправе које је носилац активности на изради новог закона.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Радна група је за потребе доношења новог Закона о инспекцијама РС извршила
Прелиминарне
Проведене
анализу стања у области инспекција на свим нивоима власти у Републици Српској,
Прелиминарне радње око
радње су проведене
прелиминарне
чиме је исцрпла своју улогу у овој активности, међутим, чланови радне групе су у
реформе инспекција
у складу са
радње
сарадњи са Министарством управе и локалне самоуправе наставили активности на
задатком
изради самог текста нацрта/приједлога прописа.
Реализација активности
Редн
Назив активности
Носилац
Статус
За неизвршено указати на разлоге
Влада
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ДА / НЕ

и
број

утврдила

Чланови радне
групе за анализу
1.5.1.
ДА
Да
стања у области
инспекција
Оперативни циљ 1.6. Унаприједити активности Инспектората, путем пружања независне и објективне процјене адекватности и ефикасности система финансијског
управљања и контрола, консултација и давање препорука
Допринос
Интерна ревизија је радила независно, објективно и консултативно с циљем да дода вриједност и унаприједи пословање организације.
остварењу
Интерна ревизија помагала је институцији да испуни своје циљеве тако што је на систематичан и дисциплинован начин доприносила
оперативног циља
побољшању ефективности у процесима управљања ризицима, контролама и руковођењу.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршења
У складу са усвојеним годишњим планом интерне ревизије у Републичкој управи за
ревизија планираних
инспекцијске послове извршена је ревизија процеса инспекцијског надзора у
100 % извршених
100 % извршених
Годишњим планом
спољнотрговинском промету за период 01.01.2018.-30.06.2019. године.
ревизија
ревизија
У самом процесу ревизије била су укључена четири сектора инспекције, која учествују
у контроли спољнотрговинског промета.
Проценат спроведених
У периоду усвајања ревизорског извјештаја дошло је до кадровских промјена у
препорука интерне ревизије
Републичкој управи за инспекцијске послове (промјена директора), тако да нови
100 % спроведених
руководилац још није био у прилици да ради на провођењу препорука. Ревизорски
Није извршено
препорука
извјештај је рађен крајем године, одржан је заједнички састанак, ревизорски
извјештај је усвојен, акциони план је усвојен и рад на провођењу препорука се
очекује у првој половини 2020. године
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
број
Не
Наставак активности Радне групе за анализу
стања у области инспекција на свим нивоима
власти у Републици Српској

1.6.1

Спровођење интерних ревизија у складу са
степеном приоритета и ризика.

Јединица за
интерну ревизију

ДА

1.6.2

Израда ревизорског извјештаја након сваке
спроведене ревизије са планом спровођења
препорука, достављање директору и

Јединица за
интерну ревизију

ДА

Не
15

руководиоцу сектора у чијем је ревизија
спроведена.
Оперативни циљ 1.7. Унапређење ефикасности контрола безбједности производа
Допринос
Инспекције задужене за контролу безбједности производа вршиле су редовне и ванредне контроле и приликом увоза и у унутрашњости.
остварењу
Инспектори су контроле вршили на бази процјене ризика гдје се акценат стављао на ризичније производе и на субјекте који имају историјат
оперативног циља
неуредности.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Обавеза доношења овог правилника је предвиђена Законом о општој безбједности
производа у Републици Српској, на бази процјене ризика. Разлог због којег правилник
Правилник о процјени
још увијек није донесен лежи у чињеници да су у ранијем периоду започете
Правилник није
ризика и поступању
Донесен Правилник
активности везане за надоградњу Инспекцијског информационог система, између
донесен
надлежних инспектора
осталог и модула за управљање ризицима, који је неопходан за израду Правилника.
Како су активности на реализацији овог поступка јавне набавке из оправданих
разлога пролонгиране, тако је и пролонгиранo и доношење новог правилника.
Покретање Иницијативе за
потписивање протокола о
међусобној сарадњи и
Покренута
Иницијатива није
Није било активности на покретању ове иницијативе. Све активности су пролонгиране
координацији активности
иницијатива
покренута
за 2020. годину.
између Инспектората и
Управе за индиректно
опорезивање БиХ
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
број
Израда Нацрта/приједлога правилника о
Одјељење за
Правилник није израђен јер још није доступан модул за
1.7.1. процјени ризика и поступању надлежних
НЕ
Не
правне послове
процјену ризика у Инспекцијском информационог систему.
инспектора.
Прибављање мишљења на Нацрт/приједлог
Одјељење за
1.7.2.
НЕ
Као и за претходну активност.
Не
правилника и сагласности Владе.
правне послове
Израда приједлога протокола о међусобној
сарадњи и координацији активности између
Одјељење за
Није било иницијативе за потписивање протокола, па
1.7.3. Инспектората и Управе за индиректно
HE
Не
правне послове
приједлог протокола није ни израђен.
опорезивање БиХ на основу договора са
претходно одржаног састанка.
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Оперативни циљ 1.8. 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 све врсте
остварењу
едукација за које је достављен позив.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат присуства
именованих учесника по
Представници Инспектората су у 2019. години присуствовали на укупно 58 обука,
100 %
66%
захтјеву организатора
семинара, радионица, итд. од 87 на који су били позвани.
семинара
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
број
Присуство на свим обукама, радионицама,
конференцијама, експертским мисијама и
слично, организованим у склопу пројеката
Представници Инспектората нису били у могућности да
или од стране других институција у земљи и
Сви сектори и
присуствују на свим обукама због недостатка финансијских
1.8.1. иностранству за које Инспекторат буде имао
НЕ
Не
одјељења
средстава, раније преузетих обавеза и планираних
обезбијеђена и предвиђена финансијска
редовних инспекцијских контрола.
средства, а којима ће се допринијети
унапређењу знања запослених и рада
институције.
Оперативни циљ 1.9. Активним учествовањем у радним групама, састанцима и попуњавањем упитника 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 циља
придруживања Европској унији.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат достављених
информација на захтјев
У 2019. години је било укупно 25 захтјева за информацијама од Министарства на које
100 %
100%
Министарства за европске
је благовремено одговорено.
интеграције и међународну
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сарадњу од укупног броја
затражених
Редн
и
број

Назив активности

Реализација активности
Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Доставиће се све потребне информације за
учествовање на састанцима Одбора за
Сви сектори и
1.9.1.
ДА
Не
стабилизацију и придруживање између ЕУ и
одјељења
БиХ.
Именовани чланови радних група за европске
интеграције активно ће учествовати у
Сви сектори и
1.9.2.
ДА
Не
припреми докумената за дискусију на
одјељења
састанцима Пододбора
Министарству за европске интеграције и
међународну сарадњу ће се доставити све
Сви сектори и
1.9.3.
ДА
Не
потребне информације и подаци за потребе
одјељења
процеса придруживања Европској унији.
Стратешки циљ 2: Стварање претпоставки за несметан рад инспектора пружањем стручне правне и информатичке помоћи и материјалних претпоставки у ширем
смислу, заштита имовинских интереса Инспектората правовременом и адекватном правном помоћи и редовним инвентарисањем, правовремено планирање и
правовремено и поуздано извјештавање у сврху доношења добрих пословних одлука руководства и информисања заинтересованих страна, те успостављање
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 руководству
стратешког циља
Инспектората дајући им правовремене и квалитетне информације ради доношења добрих пословних одлука.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
100% реализоване
обуке инспектора
без инспекторског
искуства и обуке по
100% обука
Број обука инспектора
У 2019. години одржане су двије обуке за инспекторе.
захтјеву за
реализовано
инспекторе са
инспекторским
искуством
Нови Инспекцијски
Пуна
Набавка услуга
Поништен је поступак набавке услуга надоградње Инспекцијског информационог
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информациони систем

имплементација
Инспекцијског
информационог
система

надоградње
Инспекцијског
информационог
система није
реализована

система и враћен на почетно стање.

Пуна
имплементација
Кроз Рјешење о именовању Радне групе одређен је координатор, те сви сектори
Дјелимична
финансијског
Инспектората су кроз исто активно укључени у процес увођења система
имплементација
управљања и
финансијског управљања контроле.
контроле
Оперативни циљ 2.1 Заступање Инспектората пред правосудним органима
Допринос
Одјељење за заступање Инспектората и едукацију инспектора је континуирано током цијеле године предузимало правне радње у циљне
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 2019. години било је око 200 поднесака, док је заступања у прекршајним
парничним, управним и
поднесака у свим
благовремено
поступцима било око 150.
прекршајним поступцима
поступцима
припремљени
Континуирана
анализа
Вршене анализе и
прекршајног
повратне
законодавства са
информације
Анализа казнене политике вршена је на мјесечном нивоу, а инспектори су
Праћење казнене политике
повратном
континуирано
благовремено обавјештавани о судској пракси у примјени Закона о прекршајима.
информацијом
достављане
поступајућем
инспекторима
инспектору и
главном инспектору
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
број
Предузимање правних радњи у оквиру
Одјељење за
2.1.1. парничног, управног, прекршајног и другог
заступање
ДА
Не
поступка у прописаним роковима
Инспектората и
Увођење и развој
финансијског управљања и
контроле
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едукацију
инспектора
Одјељење за
заступање
Инспектората и
едукацију
инспектора

Праћење казнене политике вођењем
евиденције о исходима судских поступака ради
2.1.2. превентивног дјеловања
ДА
Информисање поступајућег инспектора и
главног инспектора
Оперативни циљ 2.2. Едукација инспектора
Допринос
Одјељење за заступање Инспектората и едукацију инспектора је вршило анализу потребних обука и у складу са исказаним потребама
остварењу
организовало и спроводило обуке.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Континуирана обука нових
инспектора у примјени
Закона о инспекцијама у
Обука млађих
Републици Српској,
инспектора 100% у
Спроведено 100% Осим стандардних обука, обуке се проводе и достављањем инструкција и упутстава о
подзаконских аката, начела
односу на број
обука млађих
поступању (нпр. поступак принудног извршења неплаћених прекршајних налога,
управног поступка и
нових инспектора
инспектора
замјена неплаћене новчане казне у казну затвора).
прекршајног законодавства,
без инспекторског
као и у примјени
искуства
Информационог система
Инспектората
Израда приручника за
поступање инспектора у
Упутством је регулисан начин провјере података у Регистру новчаних казни, трошкова
оквиру предузимања
Усвојен приручник
Приручник усвојен принудне наплате и прекршајних евиденција за потребе прекршајног поступка,
управних мјера и
евидентирање исхода судских поступака и поступак опозивања условне осуде.
прекршајног поступка
Обука инспектора са
Обука инспектора са
инспекторским искуством по инспекторским
Спроведено 100% Спроведене су обуке о примјени Закона о заштити лица која пријављују корупцију и
потреби на основу анализе
искуством 100% у
обука
Закона о прекршајима Републике Српске.
стања или по захтјеву главног односу на план и
инспектора
број захтјева
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
и
ДА / НЕ
утврдила
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број
2.2.1.

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

2.2.2.

Активности на припреми, изради и усвајању
приручника за поступање инспектора

2.2.3.

Обука инспектора са инспекторским искуством
према указаној потреби

Одјељење за
заступање
Инспектората и
едукацију
инспектора
Одјељење за
заступање
Инспектората и
едукацију
инспектора
Одјељење за
заступање
Инспектората и
едукацију
инспектора

ДА

Не

ДА

Не

ДА

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
Благовремена
Правна помоћ
У Одјељењу се благовремено припремају сви поднесци у поступку инспекцијског
Правна помоћ инспекторима
правна помоћ у 100
пружена у 100%
надзора (у управном и прекршајном поступку) према исказаним захтјевима
при изради аката
% захтјева
захтјева
инспектора.
Давање мишљења и
појашњења у вези са
Реализација 100 %
Реализовано 100% Према исказаним захтјевима инспектора припремљена су мишљења и појашњења у
примјеном Закона о
захтјева
захтјева
вези са примјеном Закона о инспекцијама у РС
инспекцијама у РС
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
број
Пружање правне помоћ инспекторима
Одјељење за
2.3.1. узимајући у обзир природу посла и сложеност
заступање
ДА
Не
предмета
Инспектората и
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едукацију
инспектора
Одјељење за
Пружање правне помоћ инспекторима у
заступање
2.3.2. примјени Закона о заштити лица која
Инспектората и
ДА
Не
пријављују корупцију
едукацију
инспектора
Одјељење за
заступање
Провођење едукативне активности у ужем
2.3.3.
Инспектората и
ДА
Не
смислу
едукацију
инспектора
Оперативни циљ 2.4. Стварати услове за несметан рад инспектора у јединицама локалне самоуправе
Допринос
Издавање сагласности по захтјевима из јединица локалне самоуправе вршено је благовремено, у складу са исказаним потребама, а чиме су
остварењу
створени услови за несметан рад инспектора у јединицама локалне самоуправе.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Благовремено
Издавање сагласности по
У 2019. години је издато 28 сагласности, по захтјевима јединица локалне самоуправе
ријешени захтјеви
Ријешено 100%
захтјевима из јединица
(20 сагласности за постављење инспектора и 8 сагласности на споразум о обављању
100 % у односу на
захтјева
локалне самоуправе
инспекцијског надзора између двије јединице локалне самоуправе).
број захтјева
Ажурна евиденција издатих
сагласности и повремено
Дневно ажурна
Све евиденције
Одјељење за правне послове је свакодневно ажурирало евиденцију издатих
усаглашавање података са
евиденција
ажуриране
сагласности и усаглашавало податке са ЈЛС.
јединицама локалне
самоуправе
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
број
По пријему захтјева јединице локалне
самоуправе за издавање
Одјељење за
2.4.1. сагласности/овлашћења/сагласности на
ДА
Не
правне послове
споразум између двије јединице локалне
самоуправе, извршиће се провјера
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испуњености општих и посебних услова за
обављање послова инспектора за поједину
инспекцијску област. Уколико су испуњени сви
услови, израдиће се сагласност/ овлашћење/
сагласност на споразум између двије јединице
локалне самоуправе и иста ће након
потписивања од стране директора бити
достављена подносиоцу захтјева.
Након потписаних
сагласности/овлашћења/сагласности на
споразум, извршиће се ажурирање евиденције
Одјељење за
2.4.2. о сагласностима издатима инспекторима који
ДА
Не
правне послове
послове инспекцијског надзора обављају у
јединицама локалне самоуправе, као повјерене
послове.
Оперативни циљ 2.5. Благовремено поступање по захтјевима странака за заштиту/остваривање њихових права и достава одговора на постављена посланичка
питања
Допринос
Захтјеви странака за заштиту/остваривање њихових права разматрани су без одлагања и исти су просљеђивани у законским роковима
остварењу
органима надлежним за поступање. Такође, посебна пажња посвећена је посланичким питањима. Одговори на посланичка питања су
оперативног циља
достављани у складу са Пословником Владе Републике Српске.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
100 % од укупног
броја запримљених
Проценат представки
представки по
Прослијеђено
прослијеђених надлежним
којима нема
У 2019. години прослијеђено је укупно 85 представки.
100% представки
органима на поступање
надлежног
поступања
Инспектората
Проценат одговора у односу 100 % од броја
Одговорено на
на постављена посланичка
запримљених
100% посланичких У 2019. години одговорено је на једно посланичко питање.
питања
посланичких питања
питања
Реализација активности
Редн
Статус
Влада
и
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
број
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Представке које би по свом садржају требало
да буду достављене другим органима на
надлежно поступање, анализирају се и у складу
са важећим законским и подзаконским
Одјељење за
2.5.1.
ДА
Не
прописима достављају у рад органу
правне послове
надлежном за поступање у предметној ствари,
при чему ће подносилац представке (ако је
познат) бити обавијештен о истом.
По пријему посланичког питања, у сарадњи са
помоћником директора за поједину
инспекцијску област на чију област се питање
односи, израђује се одговор на достављено
посланичко питање и исто ће, у складу са
Одјељење за
2.5.2.
ДА
Не
Пословником о раду Владе Републике Српске,
правне послове
бити упућено Влади Републике Српске, путем
Генералног секретаријата, а ради доставе
одговора Народној скупштини Републике
Српске.
Оперативни циљ 2.6. Ефикасним радом створени услови за несметан рад и благовремено и законито одлучивање о правима и обавезама запослених, проведени
поступци за пријем у радни однос, у складу са потребама и Кадровским планом Инспектората, предлагање плана едукација запослених и вођење евиденција и
извјештавање о одржаним обукама и едукацијама
О правима и обавезама запослених одлучивано је без одлагања, уважавајући потребе запослених, а у складу са важећим прописима;
Допринос
поступци за пријем у радни однос су спровођени у складу са исказаним потребама, а у складу са важећим прописима и Кадровским
остварењу
планом Инспектората; с циљем планирања обука запослених, те успостављања евиденције о одржаним обукама, усвојен је пословни
оперативног циља
процес Планирање, евидентирање и извјештавање о обукама и стручном усавршавању запослених.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат донесених
рјешења о правима и
обавезама запослених у
У 2019. години донесено је укупно 1326 рјешења; израђене су четири инспекторске
односу на планове и захтјеве
100 %
100%
легитимације и додијељење четири значке инспекторима.
запослених, те израђених
легитимација и додијељених
значки за инспекторе
Ажурна евиденција о
Евиденција
Евиденција редовно У 2019. години Одјељење за правне послове је редовно ажурирало евиденцију о
запосленима и евиденција о ажурирана са даном
ажурирана
запосленим и обрасцима за приступ апликативном софтверу.
24

Обрасцима за приступ
апликативном софтверу
Проценат реализованих
јавних конкурса за пријем у
радни однос у Инспекторат
Ажурно додавање
новообјављених Службених
гласника у дијељене
документе

настанка промјене
100 % у складу са
потребама и
Кадровским планом
Инспектората
Дијељени
документи ажурни
са даном објаве
Службеног гласника

100% реализованих
конкурса

У 2019. години су реализована укупно три конкурса.

Сви новообјављени
службени гласници
додани у дијељене
документе

Одјељење је свакодневно пратило објаве службених гласника и по објави
ажурирало дијељене документе.

Упутство о канцеларијском и
архивском пословању у
Републичкој управи за
инспекцијске послове

Израђено

Није израђено

Приједлог плана обука и
едукација запослених за
2019. годину

План обука и
едукација
запослених за 2019.
годину

Није израђен

Вођење евиденција о
одржаним обукама и
едукацијама и извјештавање
о наведеном

Ажурна евиденција
одржаних обука и
едукација и
свеобухватно и
правовремено
извјештавање о
наведеном

Редн
и
број
2.6.1.

Назив активности
Израда рјешења о правима и обавезама
запослених по службеној дужности у законом
прописаним роковима, као и по захтјевима

Евиденција редовно
ажурирана

Средњорочним планом рада Инспектората (2019-2021. година) као рок за припрему
одређена је 2019. година и измјене истог су условљене набавком надоградње
инспекцијског информационог система. Активност набавке надоградње
информационог система није окончана, те из тог разлога није још увијек донесено
ново упутство.
У склопу провођења активности на изради Мапе пословних процеса за Инспекторат,
усвојен је пословни процес Планирање, евидентирање и извјештавање о обукама и
стручном усавршавању запослених (датум усвајања процеса 23.07.2019. године). С
обзиром на датум усвајања пословног процеса, одлучено је да се планирање обука
реализује од 2020. године. Дио пословног процеса који се односи на евидентирање
и извјештавање о обукама је у примјени од 23.07.2019. године.
У Инспекторату је 23.07.2019. године усвојен пословни процес Планирање,
евидентирање и извјештавање о обукама и стручном усавршавању запослених. Од
дана усвајања процеса запослени у Инспекторату су присуствовали на 44
обуке/стручна усавршавања, а што је евидентирано на основу извјештаја
достављених у складу са усвојеним пословним процесом.

Реализација активности
Носилац
Одјељење за
правне послове

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила
Не

ДА
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запослених.

2.6.2.

2.6.3.

2.6.4.

2.6.5.

2.6.6.

Непосредно након што службеник буде
примљен у стални радни однос и распоређен
на радно мјесто инспектора, упутиће се захтјев
за израду легитимације. По изради
легитимације иста се, са значком, уз
потписивање записника о задужењу додјељује
инспектору.
Евиденције о запосленим у Инспекторату и
Евиденција о Обрасцима за приступ
апликативном софтверу ажурираће се
свакодневно, односно непосредно након
настале промјене
Упућивање захтјева за расписивање јавног
конкурса за пријем државних службеника
Агенцији за државну управу која ће провести
комплетну процедуру за пријем државних
службеника. Истовремено са слањем захтјева,
Министарству финансија доставиће се
попуњена и овјерена изјава о фискалној
одговорности. Такође, испред Инспектората, а
на захтјев Агенције за државну управу,
именоваће се три члана петочлане конкурсне
комисије за пријем државних службеника. По
окончаној конкурсној процедури, а поступајући
по приједлогу агенције, израдиће се рјешења о
пријему у радни однос за првопласиране
кандидате.
Провођење процедуре за пријем намјештеника
у радни однос у Инспекторат, а у складу са
Уредбом о јединственим правилима и
процедури јавне конкуренције за запошљавање
намјештеника.
Свакодневна провјера новообјављених
службених гласника на званичној интернет

Одјељење за
правне послове

ДА

Не

Не
Одјељење за
правне послове

ДА

Одјељење за
правне послове

ДА

Не

Не
Одјељење за
правне послове

НЕ

Одјељење за
правне послове

ДА

У току 2019. године није провођена процедура за пријем
намјештеника у радни однос у Инспекторат.
Не
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страници Службеног гласника Републике
Српске, преузимање истих и додавање у
дијељење документе којим имају приступ сви
запослени у Инспекторату.

2.6.7.

Донесено ново Упутство о канцеларијском и
архивском пословању у Републичкој управи за
инспекцијске послове, при чему су у обзир
узети коментари и сугестије руководећих
државних службеника и намјештеника.

Одјељење за
правне послове

НЕ

2.6.8.

Израда плана обука и едукација запослених у
2019. години

Одјељење за
правне послове

НЕ

2.6.9.

Ажурирање евиденције о одржаним обукама и
едукацијама

Одјељење за
правне послове

ДА

Средњорочним планом рада Инспектората (2019-2021.
година) као рок за припрему одређена је 2019. година и
измјене истог су условљене набавком услуга надоградње
инспекцијског информационог система. Активност
набавке услуга надоградње информационог система није
окончана, те из тог разлога није још увијек донесено ново
упутство.
У склопу провођења активности на изради Мапе
пословних процеса за Инспекторат, усвојен је пословни
процес Планирање, евидентирање и извјештавање о
обукама и стручном усавршавању запослених (датум
усвајања процеса 23.07.2019. године). С обзиром на датум
усвајања пословног процеса, одлучено је да се планирање
обука реализује од 2020. године. Дио пословног процеса
који се односи на евидентирање и извјештавање је у
примјени од 23.07.2019. године.

Не

Не

Не

Оперативни циљ 2.7. Свеобухватна контрола и евидентирање обавеза, потраживања и промјена на имовини
Одјељење за финансије и јавне набавке је одрађивало све неопходне активности у циљу благовременог и свеобухватног обрачуна личних
примања запослених, активности на обезбјеђивању адекватне структуре и износа за исплату истих, као и формалну, рачунску и суштинску
контролу цјелокупне књиговодствене документације. Одјељење за рачуноводство је одрађивало неопходне активности на припреми
обавеза према добављачима и запосленим за плаћање, евидентирало потраживања и води бригу о наплати истих.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Обрачун личних примања
Дванаест обрачуна
Сва лична примања Реализован свеобухватан и благовремен обрачун дванаест мјесечних обрачуна
запослених, контрола и
личних примања
обрачуната и све
личних примања запослених, спроведене активности на обезбјеђењу адекватне
евидентирање обавеза за
запослених и
обавезе
структуре средстава неопходних за исплату обвеза за лична примања запослених,
набавку средстава,
благовремени унос
благовремено
континуирано и благовремено вршено евидентиране, контрола и ликвидатура
материјала, робе и услуга,
свих обавеза у
унесене
обавеза у складу са вјеродостојном књиговодственом документацијом.
као и остале обавезе, у
планској години
Допринос
остварењу
оперативног циља
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складу са вјеродостојним
књиговодственим исправама
Евидентирање потраживања
у складу са вјеродостојним
књиговодственим исправама

Редн
и
број

Евидентирање
излазних фактура за
потраживања у
Модулу
потраживања у
планској години

Назив активности

2.7.1.

Обрачун личних примања

2.7.2.

Контрола и евидентирање обавеза према
добављачима и запосленима

2.7.3.

Израда излазних фактура за потраживања

Сва потраживања су
евидентирана

Реализован свеобухватан и благовремен унос потраживања у складу
са вјеродостојном књиговодственом документацијом.

Реализација активности
Носилац
Одјељење за
финансије и
јавне набавке
Одјељење за
финансије и
јавне набавке
Одјељење за
рачуноводство
Одјељење за
рачуноводство

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

ДА

Не

ДА

Не

ДА

Не

Ажурирање помоћне евиденције сталних
средстава (евидентирање, промјена статуса и
ДА
Не
локације, обрачун амортизације и сл.)
Оперативни циљ 2.8. Планирање и праћење реализације буџета, кадровског плана и плана јавних набавки, те утврђивање стварног стања имовине и обавеза и
финансијско извјештавање
Одјељење за финансије и јавне набавке је у предвиђеним роковима доставила приједлоге буџетске потрошње за период 2020-2022.
Допринос
године, као и података за израду Ребаланса буџета Републике Српске за 2019. годину, Приједлога кадровског плана за 2019. годину, уз
остварењу
обезбијеђену сагласност Министарства финансија на исти, као и планирање и праћење реализације поступака јавних набавки у складу са
оперативног циља
релевантним прописима.
Одјељење за рачуноводство је провело редовни годишњи попис за 2019. годину и сачинило је Финансијски извјештај за 2018. годину.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Буџетски захтјев за период
Правовремена
Израђен буџетски за Достављени подаци Министарству финансија за израду приоритета буџетске
2020-2022. године у складу са израда
период 2020-2022.
потошње за период 2020-2022. године, како по Инструкцији за буџетске кориснике
инструкцијама Министарства свеобухватног
године захтјев
број 1, тако и Инструкцији за буџетске кориснике број 2, као и захтјева за доставу
финансија
буџетског захтјева
података о ребалансу Буџета Републике Српске за 2019. годину.
2.7.4.
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Кадровски план за 2019.
годину

План јавних набавки за 2019.
годину

за период 20202022. године
Правовремена
израда Кадровског
плана за 2019.
годину
Благовремено
провођење
планираних
поступака у 2019.
години

Редовни годишњи попис за
2019. годину

Одлука о усвајању
извјештаја о
редовном
годишњем попису
за 2019. годину

Финансијски извјештаји за
2019. годину

Истинито и
објективно
извјештавање у
свим материјално
значајним
аспектима
финансијског стања
имовине и обавеза
за извјештајни
период

Израђен кадровски
план за 2019. годину

Достављен Приједлог кадровског плана за 2019. годину Агенцији за државну управу
у складу са Правилником о начину израде и садржају кадровског плана у
републичким органима управе („Службени гласник Републике Српске“, број 43/09).

Спроведени
поступци планирани
у 2019. години

Реализован План јавних набавки за 2019. годину.

Усаглашено
књиговодствено и
стварно стање
имовине и фер
презентација
финансијског стања
имовине и обавеза

Реализован редовни годишњи попис имовине и обавеза, усаглашено стварно и
књиговодствено стање имовине и обавеза

Усаглашено
књиговодствено и
стварно стање
имовине и фер
презентација
финансијског стања
имовине и обавеза

Реализован редовни годишњи попис имовине и обавеза, усаглашено стварно и
књиговодствено стање имовине и обавеза

Редн
и
број

Назив активности

2.8.1.

Израда буџетског захтјева за период 2020-2022.
године у складу са Инструкцијом број 1

2.8.2.

Израда буџетског захтјева за период 2020-2022.

Реализација активности
Носилац
Одјељење за
финансије и
јавне набавке
Одјељење за

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

ДА

Не

ДА

Да
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године у складу са Инструкцијом број 2
2.8.3.

Израда Кадровског плана за 2019. годину

2.8.4.

Реализација Плана јавних набавки за 2019.
годину

финансије и
јавне набавке
Одјељење за
финансије и
јавне набавке
Одјељење за
финансије и
јавне набавке

ДА

Да

ДА

Не

Провођење редовног годишњег пописа за
Одјељење за
2019. годину (попис сопствених и туђих сталних
рачуноводство/
2.8.5. средстава, потраживања, обавеза, ауто-гума и
ДА
Не
пописне
материјала на залихама на дан 31.12.2018.
комисије
године)
Израда кварталних финансијских извјештаја у
Одјељење за
2.8.6.
ДА
Не
2019. години
рачуноводство
Израда Годишњег финансијског извјештаја за
Одјељење за
2.8.7.
ДА
Не
2018. годину
рачуноводство
Оперативни циљ 2.9. Унапређење Инспекцијског информационог система Инспектората и ИТ инфраструктуре
Допринос
Одјељење за информатику је извршило све припремне радње за спровођење набавке услуга надоградње Инспекцијског информационог
остварењу
система.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Није реализована
Реализована
набавка услуга
набавка новог
Нови Инспекцијски
надоградње
Поништен поступак набавке услуга надоградње Инспекцијског информационог
Инспекцијског
информациони систем
Инспекцијског
система и враћен на почетно стање.
информационог
информационог
система
система
Имплементација новог
Потпуна
Инспекцијског
Као горе
Као горе
имплементација
информационог система
Провођење обуке за рад у
Обука свих
новом Инспекцијском
Као горе
Као горе
запослених
информационом систему
Реализација активности
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Редн
и
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Прикупљати податке о стању постојећег система
Одјељење за
2.9.1. као и његовим недостацима у циљу њиховог
ДА
Не
информатику
кориговања приликом израде новог система
Планирати нове функционалности у циљу
Одјељење за
2.9.2.
ДА
Не
ефикаснијег рада корисника система
информатику
Израдити техничке спецификације за израду
тендерског документа у поступку јавне набавке
Одјељење за
2.9.3
ДА
Не
Инспекцијског информационог система и
информатику
рачунарско-комуникационе опреме
Имплементирати Инспекцијски информациони
Поништен поступак набавке услуга надоградње
Одјељење за
2.9.4
систем (испоручилац софтвера у сарадњи са
НЕ
Инспекцијског информационог система и враћен на
Да
информатику
Одјељењем за информатику Инспектората РС)
почетно стање.
Провести обуку за тренере од стране
Одјељење за
2.9.5
НЕ
Као и за претходну активност.
Не
испоручиоца софтвера
информатику
Провести обуку свих запослених од стране
Одјељење за
2.9.6
НЕ
Као и за претходну активност.
Не
обучених тренера
информатику
Оперативни циљ 2.10. Ефикасно рјешавање проблема везаних за функционисање Инспекцијског информационог система Инспектората РС
Допринос
Одјељење за информатику је редовно радило на одржавању и отклањању насталих проблема у функционисању Инспекцијског
остварењу
информационог система и информационо-комуникационе инфраструктуре Инспектората.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат правовремено и
100% одговорено на
ефикасно одговорених упита све упите који су
100% реализовано На све упите који су пристигли ма Хелпдеск систем је благовремено одговорено.
пристиглих путем Хелпдеск
пристигли на
система Инспектората
обраду.
Благовремено
Планско ажурирање и
ажурирани
Безбједносни
одржавање информационе
безбједносни
системи
Одјељење за информатику свакодневно ради на ажурирању и одржавању
безбједности у Инспекторату системи у
благовремено
информационе безбједности.
информационог система
Инспекторату у
ажурирани
2019. годину.
Ажурирање и одржавање
Омогућен
Омогућен
Интернет страница Инспектората је редовно одржавана и ажурирана.
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интернет странице
Инспектората Инспекцијском
информационом систему
Обезбјеђење техничке
подршке приликом израде
техничке документације за
провођење поступка јавне
набавке рачунарске и
комуникационе опреме.
Правовремено провођење
поступка лиценцирања
Microsoft софтверских
рјешења.
Обнова уговора о
обезбјеђењу функционисања
серверске и рачунарске
опреме
Редн
и
број
2.10.1

2.10.2
2.10.3

непрекидан рад
интернет странице
Инспектората у
2019. годину.
Благовремено
израђена техничка
документација за
провођење јавних
набавки ИКТ
опреме у 2019.
годину.
Правовремено
проведена
процедура
лиценцирања
Microsoft
производа за 2019.
годину.
Обновљен уговор о
обезбјеђењу
функционисања
серверске опреме
за 2019. годину.

Назив активности
Континуирани пријем,
обрада и рјешавање захтјева пристиглих путем
Хелпдеска
Редовно ажурирање постојећег
антивирусног система као и примјена
сигурносних политика које се тичу заштите
личних података.
Редовна провјера функционалности
и ажурирање садржаја на интернет

непрекидан рад
интернет странице
Инспектората
Техничка
документација за
све јавне набавке
ИКТ опреме
благовремено
израђена

Одјељење за информатику је благовремено одговориле на захтјеве за техничким
спецификацијама Одјељења за финансије и јавне набавке.

Све процедуре
лиценцирања
правовремено
спроведене

Одјељење за информатику је у сарадњи са Одјељења за финансије и јавне набавке
спровело поступак лиценцирања.

Уговор обновљен

Одјељење за информатику је у сарадњи са Одјељења за финансије и јавне набавке
спровело поступак обнове уговора.

Реализација активности
Носилац

Статус
ДА / НЕ

Одјељење за
информатику

ДА

Не

Одјељење за
информатику

ДА

Не

Одјељење за
информатику

ДА

Не

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила
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страници.
Израда техничке документација за потребе
Одјељење за
2.10.4 провођења поступка јавних набавки рачунарске
ДА
Не
информатику
и комуникационе опреме.
Прикупљање потребних података за провођење
процедуре обнове уговора о лиценцирању
Одјељење за
2.10.5
ДА
Не
Microsoft-ovih рјешења која се користе у
информатику
Инспекторату РС.
Прикупљање података потребних за
спровођење процедуре јавног тендера и
Одјељење за
2.10.6 учешће у одабиру фирме која је задужена за
ДА
Не
информатику
обезбјеђење функционисања серверске
опреме.
Оперативни циљ 2.11. 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 извршене
остварењу
кварталне, полугодишње и годишње анализе резултата рада на основу извјештаја из Инспекцијског информационог система.
оперативног циља
Благовремено је одговарано на захтјеве институција Републике Српске и БиХ који су се тицале више сектора инспекцијског надзора.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Усаглашен и
Средњорочни план
донесен
У складу са Одлуком о поступку планирања, праћења и извјештавања о реализацији
рада Инспектората
Средњорочни план
усвојених стратегија и планова Владе Републике Српске (Сл. гл. РС бр. 50/16 и
Средњорочни план рада
за период 2020-2022
рада Инспектората
108/18) и Инструкцијом бр. 1 Генералног секретаријата донесени Средњорочни план
Инспектората за три године
донесен и
за период 2020достављен је на мишљење Генералном Секретаријату, Министарству финансија и
достављен на
2022 у складу са
Министарству за европске интеграције и међународну сарадњу.
мишљења
Инструкцијом број 1
Усаглашен и
донесен Годишњи
Годишњи план рада
план рада
Инспектората за
Инспектората за
Годишњи план рада
2020. годину
У складу са већ наведеном Одлуком Владе, Годишњи план рада Инспектората за
2020. годину у
Инспектората
донесен и
2020. годину достављен је свим трима инстанцама на мишљење.
складу са
достављен на
Инструкцијом број 2
мишљења
и Средњорочним
планом рада
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Инспектората за
период 2020-2022
Донесен Извјештај о
раду Инспектората
за 2018. 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
Редн
и број

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

Назив активности

2.11.1

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

2.11.2

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

2.11.3

Прикупљање свих потребних података за
израду годишњег извјештаја о раду,

Извјештај о раду
Инспектората за
2018. годину
донесен и
достављен Влади на
усвајање.
Све кварталне
анализе су
благовремено
израђене и
достављене
секторима
инспекција
Обједињено и
достављено 100%
захтијеваних
информација

Влада Републике Српске усвојила је Извјештај о раду Инспектората за 2018. годину
на 2. посебној сједници одржаној 28.03.2019. 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
институционалн
у сарадњу
Одјељење за
планирање,
извјештавање и
ДА
институционалн
у сарадњу
Одјељење за
ДА
планирање,

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила
Не

Не

Не
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обједињавање свих достављених података и
достављање годишњег извјештаја о раду у
предвиђеним роковима.

извјештавање и
институционалн
у сарадњу
Одјељење за
планирање,
Израда кварталних, полугодишњих и годишњих
2.11.4
извјештавање и
ДА
Не
анализа ради оцјене ефикасности рада.
институционалн
у сарадњу
Одјељење за
Прикупљање и обједињавање свих потребних
планирање,
података који се односе на више сектора
2.11.5
извјештавање и
ДА
Не
инспекција и њихово достављање интерним и
институционалн
екстерним корисницима.
у сарадњу
Оперативни циљ 2.12. Благовременим активностима у области превођења, међународне и институционалне сарадње обезбијеђена квалитетна комуникација и
сарадња са институцијама у иностранству и земљи
Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу је континуирано вршило послове превођења са и на енглески језик
Допринос остварењу самоиницијативно у склопу редовних активности и на захтјев других организационих јединица Инспектората. Одјељење је такође
оперативног циља
обрађивало захтјеве међународних организација упућених Инспекторату, као и захтјеве институција у земљи, а који се тичу података који
долазе из више организационих јединица Инспектората.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Преведен на
Преведени сви правни
Нови Закон о
енглески језик нови
Предвиђено је да дође до усвајања новог Закона о Инспекцијама Републике Српске
прописи и други општи акти
инспекцијама није
Закон о
у 2019. години, међутим до тога није дошло. Очекује се да ће нови Закон бити
чији је израђивач
преведен, јер није
инспекцијама
усвојен у 2020. години.
Инспекторат
ни усвојен
Републике Српске
Проценат ријешених захтјева
100 % ријешених
за усменим превођењем,
Ријешено 100%
У склопу институционалне сарадње, Одјељење за планирање, извјештавање и
захтјева за
превођењем писаних
захтјева за
институционалну сарадњу врши превођење на и са енглеског језика за Инспекторат.
превођењем
докумената, емаил-ова и
превођењем
У 2019. години укупно су преведена 154 документа.
других материјала
Ријешено 100%
Проценат ријешених захтјева
Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу врши
100 % ријешених
захтјева институција
међународних и институција
рјешавања захтјева у домену међународне и институционалне сарадње. У 2019.
захтјева
у земљи и
Републике Српске и БиХ
години ријешено је укупно 25 захтјева институција.
иностранству
Реализација активности
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Редн
и број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Одјељење за
планирање,
Превођење Закона о инспекцијама Републике
Нови Закон о инспекцијама Републике Српске није ни
2.12.1
извјештавање и
НЕ
Не
Српске на енглески језик.
усвојен, тако да није могло ни доћи до његовог превођења.
институционалн
у сарадњу
Одјељење за
Обрада свих захтјева за усменим и писаним
планирање,
превођењем, обављена потребна координација
2.12.2
извјештавање и
ДА
Не
и превод, достава преведених докуменат
институционалн
подносиоцу.
у сарадњу
Обрада и превод свих захтјева међународних и
Одјељење за
институција у иностранству, достава
планирање,
2.12.3 руководиоцима надлежним за рјешавање
извјештавање и
ДА
захтјева, достава повратних информација
институционалн
подносиоцу.
у сарадњу
Оперативни циљ 2.13. Коришћењем информационих и комуникационих технологија унапређен рад инспектора и остварена ефикаснија комуникација са
грађанима
Службеници Одјељења за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу вршили су обраду пријава пристиглих у Центар за пријаве
и притужбе путем телефона и интернет странице Инспектората и прослијеђивали их секторима надлежних инспекцијама као и Одјељењу
Допринос
за правне послове у случају потребе за прослијеђивањем на надлежно поступање. Обрађиване су и пријаве пристигле посредством
остварењу
Апликације пријави корупцију – АПК и прослијеђиване директору у случају да је предмет корупција, или главним инспекторима у случају
оперативног циља
пријава које се тичу инспекцијског надзора. Службеници Одјељења су пружали и подршку инспекторима на терену достављањем
информација на захтјев за провјерама у бази података Пореске управе Републике Српске.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат пријава пристиглих 100 % пристиглих
Обрађено и
У 2019. години је обрађено и прослијеђено укупно 2.823 пријаве од којих су 2.504
путем Центра за пријаве и
пријава обрађено у
прослијеђено 100% биле у надлежности Инспектората, док су остале прослијеђене другим
притужбе које су обрађене у
за то предвиђеним
пристиглих пријава
институцијама на надлежно поступање.
за то предвиђеним роковима роковима
100 % свих
Запримљено 100%
Проценат пријава путем АПК
пристиглих пријава
пријава из АПК и
У 2019. години је обрађено и прослијеђено укупно 7 пријава са АПК, које су се све
– Апликације пријави
запримљено, по
обрађено у складу
тицале незаконитог рада субјеката инспекцијског надзора, а не корупције у раду
корупцију које су обрађене у
налогу директора
са интерним
инспектора.
за то предвиђеним роковима
достављено у рад
Упутством
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Проценат ријешених захтјева
инспектора за
информацијама из
Јединственог система
регистрације, контроле и
наплате доприноса Пореске
управе Републике Српске
Редн
и број

службенику
надлежном за
рјешавање и
странци одговорено
100 % свих
пристиглих захтјева
инспектора

Назив активности

2.13.1

Обрада пријава пристиглих путем Центра за
пријаве и притужбе

2.13.2

Седмично креирање извјештаја о пријавама
пристиглим путем Центра за пријаве и
притужбе и њихово достављање надлежним
инспекцијама ради планирања контрола.

2.13.3

2.13.4
2.13.5

Одговорено је на
100 % свих
пристиглих захтјева
инспектора

Мјесечно креирање извјештаја о пријавама
пристиглим путем Центра за пријаве и
притужбе које нису у надлежности
Инспектората и њихово достављање Одјељењу
за правне послове ради прослијеђивања на
надлежно поступање
Обрада и евидентирање свих пријава
запримљених путем Апликације пријави
корупцију – АПК, странкама достављено
обавјештење о поступању у предвиђеним
роковима.
Приступ Јединственом систему регистрације,

У 2019. години је одговорено на укупно 1.440 захтјева инспектора за информацијама
из базе података Пореске управе.

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

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила
Не

Не

ДА

Не

ДА

Не

ДА

Не
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контроле и наплате доприноса по захтјеву
инспектора и достављање тражених
информација.

планирање,
извјештавање и
институционалн
у сарадњу
Оперативни циљ 2.14. Координација активности Инспектората које се тичу европских интеграција
Одјељење за европске интеграције и управљање пројектима и Одјељење за планирање, извјештавање и институционалну сарадњу
Допринос остварењу
одговарали су на захтјеве и упите Министарства за европске интеграције и међународну сарадњу који се тичу питања европских
оперативног циља
интеграција, као што су упитници, састанци одбора и пододбора, акциони планови итд.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
100% реализована
Активности које се тичу
100% реализована
активност у области У 2019. години било је укупно 25 захтјева који се тичу европских интеграција на које
европских интеграција
активност
европских
је благовремено одговорено.
интеграција.
Реализација активности
Редн
Статус
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
и број
ДА / НЕ
Одјељење за
европске
интеграције и
управљање
Координација активности које се тичу
пројектима/
2.14.1 европских интеграција (при изради одговора
ДА
Не
Одјељење за
на упитник Европске комисије и друго)
планирање,
извјештавање и
институционалну
сарадњу
Оперативни циљ 2.15. Планирање и извјештавање у систему финансијског управљања и контрола
Допринос остварењу Кроз Рјешење о именовању Радне групе одређен је координатор, те сви сектори Инспектората су кроз исто активно укључени у процес
оперативног циља
увођења система финансијског управљања контроле.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Извјештај о спровођењу
Правовремено и
Извјештај
планираних активности на
поуздано
правовремено
Полугодишњи и годишњи извјештаји су достављену у за то прописаним роковима.
успостављању и развоју
извјештавање о
израђен и
система финансијског
достигнутом
достављен
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управљања и контрола у
2018. Години

План рада за успостављање и
развој система финансијског
управљања и контрола за
2019. Годину

степену развоја
система
финансијског
управљања и
контрола
Израђен План рада

План рада израђен

План рада израђен и достављен у за то прописаном року.

Реализација активности
Редни
Статус
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
Влада утврдила
број
ДА / НЕ
Координатор
активности на
Израда годишњег Извјештаја о спровођењу
успостављању и
планираних активности на успостављању и
2.15.1
развоју система
ДА
Не
развоју система финансијског управљања и
финансијског
контрола у 2018. години
управљања и
контрола
Координатор
Израда полугодишњег Извјештаја о
активности на
спровођењу планираних активности на
успостављању и
2.15.2 успостављању и развоју система
развоју система
ДА
Не
финансијског управљања и контрола у 2019. финансијског
Години
управљања и
контрола
Координатор
активности на
Израда Плана рада за успостављање и
успостављању и
2.15.3 развој система финансијског управљања и
развоју система
ДА
контрола за 2019. Годину
финансијског
управљања и
контрола
Оперативни циљ 2.16. Успостављање свеобухватног система финансијског управљања и контрола
Допринос остварењу У 2019. години је Рјешењем именована Радна група, дефинисане су активности и подијељени радни задаци, те су спроведене активности
оперативног циља
на изради одређеног броја процеса.
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Мјере учинка за излазне
(директне) резултате
Књига пословних процеса

Регистар ризика
Акциони план за корективне
радње
Редни
број

Очекивани
годишњи резултат
Реализација
планиране
активности 100 %
Реализација
планиране
активности 100 %
Реализација
планиране
активности 100 %

Назив активности

2.16.1

Израда листе пословних процеса

2.16.2

Израда књиге пословних процеса

2.16.3

Израда идентификационог листа процеса

Реализовани
резултат
Планиране
активности
дјелимично
реализоване

Образложење
У 2019. години усвојено је укупно пет пословних процеса у Инспекторату.

Нису реализоване
активности

С обзиром да није израђена књига пословних процеса нису постојали ни предуслови
за реализацију ових активности.

Нису реализоване
активности

С обзиром да није израђена књига пословних процеса нису постојали ни предуслови
за реализацију ових активности.

Реализација активности
Статус
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
Координатор
активности на
успостављању и
развоју система
финансијског
НЕ
Листа пословних процеса је дјелимично израђена.
управљања и
контрола
Руководиоци свих
организационих
јединица
Координатор
активности на
успостављању и
развоју система
финансијског
С обзиром да листа није комплетирана, није било могуће
НЕ
управљања и
ни израдити књигу пословних процеса.
контрола
Руководиоци свих
организационих
јединица
Координатор
НЕ
Као и за претходну активност.

Влада
утврдила

Не

Не
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2.16.4

Израда садржаја процедура (дијаграм тока)

2.16.5

Израда регистра ризика

2.16.6

Идентификација постојећих контрола

активности на
успостављању и
развоју система
финансијског
управљања и
контрола
Руководиоци свих
организационих
јединица
Координатор
активности на
успостављању и
развоју система
финансијског
управљања и
контрола
Руководиоци свих
организационих
јединица
Координатор
активности на
успостављању и
развоју система
финансијског
управљања и
контрола
Руководиоци свих
организационих
јединица
Координатор
активности на
успостављању и
развоју система
финансијског
управљања и
контрола

НЕ

Као и за претходну активност.

НЕ

Као и за претходну активност.

НЕ

Као и за претходну активност.
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Руководиоци свих
организационих
јединица
Координатор
активности на
успостављању и
развоју система
Израда Акционог плана за корективне
финансијског
2.16.7
НЕ
Као и за претходну активност.
радње
управљања и
контрола
Руководиоци свих
организационих
јединица
Координатор
активности на
Присуство обукама на тему финансијског
успостављању и
2.16.8 управљања и контрола у свим доступним
развоју система
ДА
облицима
финансијског
управљања и
контрола
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
испостава које се налазе на територији Републике, 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
стратешког циља
се изврши санитарни надзор над лицима која раде на производњи, припреми, послуживању и промету хране, као и посебна
едукација лица која раде са храном.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат уписаних субјеката
који послују са храном у
Уписано 70 %
Уписано 67 %
У 2019. години Републичка инспекција за храну извршила је 107 контроле
Централни регистар
субјеката затечених субјеката затечених уписа субјеката који послују са храном у Централни регистар Министарства
Министарства
у унутрашњем
у унутрашњем
пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске од којих је 35
пољопривреде, шумарства и
промету
промету
било неуредно.
водопривреде Републике
Српске
Проценат извршене
60 % хране затечене 50 % хране затечене У 2019. години Републичка инспекција за храну је у спољнотрговинском и
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регистрације хране за
у промету уписано у у промету уписано у унутрашњем промету вршила контроле регистрације хране за посебне
посебне прехрамбене
регистар
регистар
прехрамбене потребе, хране обогаћеном нутријентима и додатака прехрани у
потребе, хране обогаћеном
Министарству здравља и социјалне заштите Републике Српске. Том приликом
нутријентима и додатака
је утврђено да је 50 % хране коју су затекли Републички инспектори рада
прехрани у Министарству
уписано у регистар.
здравља и социјалне заштите
Због бољег познавања терена, субјеката и објеката ову област је контролисала
Републике Српске
и 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
Републике Српске су благовремено прихваћени од стране инспекције за храну и извршени прегледи истих, те је вршено узорковање
Допринос
хране у складу са процјеном ризика инспектора који је прегледао пошиљку и упутства главног инспектора о прегледу пошиљки
остварењу
хране из увоза. У спољнотрговинском надзору извршено је 48.537 контрола хране. Укупно је узето 2.338 узорка хране на
оперативног циља
лабораторијску провјеру здравствене исправности (4,8 % увезених пошиљки), од чега 111 пошиљке нису биле у складу с прописима.
По основу контрола увоза у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у износу од 2.426.850 КМ.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Преглед 100 %
Прегледано 100%
Проценат контролисаних
пошиљки приликом
пошиљки и
Извршено је 47.401 контрола пошиљки готових производа и сировина за
пошиљки готових производа
увоза и узорковање узорковање вршено прехрамбену индустрију од чега је на лабораторијску провјеру здравствене
и сировина за прехрамбену
у складу са
у складу са
исправности и квалитета узето 2.117 узорака.
индустрију
процјеном ризика
процјеном ризика
Преглед 100 %
Прегледано 100%
пошиљки приликом
пошиљки и
Проценат контролисаних
Извршено је 10.384 контрола хране за животиње, од чега је на лабораторијску
увоза и узорковање узорковање вршено
пошиљки сточне хране
провјеру здравствене исправности и квалитета узет 221 узорaк.
у складу са
у складу са
процјеном ризика
процјеном ризика
Реализација активности
Статус
Редни
Влада
Назив активности
Носилац
ДА /
За неизвршено указати на разлоге
број
утврдила
НЕ
Преглед свих пошиљки приликом увоза, што
подразумијева провјеру документације која
Сектор
3.1.1.
прати пошиљку кoја укључује и увјерење о
инспекције за
ДА
Не
здравственој исправности и цертификат који
храну
издаје надлежни орган земље извознице, а
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којим се потврђује да је пошиљка исправна,
као и органолептички преглед.

Сектор
инспекције за
ДА
Не
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
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У унутрашњем надзору извршено је укупно 1.538 контроле, од којих је 661
било неуредно, што чини 43 % од укупног броја контрола.
Од укупног броја предузетих управних мјера око 93 % се односи на
отклањање различитих недостатака, а око 5 % на забране промета, а 2%
уништавање хране. У промету је затечено и уништено око 6.191 килограма
Број контрола производње и
хране која је неприкладна за људску употребу.
1.486
1.538
промета хране
Издата су 282 прекршајна налога на износ од 250.250 КМ.
Проценат извршених контрола је већи из разлога што су привредни субјекти
подносили захтјеве за присуство инспектора приликом уништавања хране
протеклог рока трајања, обавјештења путем RASFF-а о повлачењу хране са
тржишта, захтјева МУП-а за обезбјеђење хране коју конзумирају VIP личности
и представки грађана путем Центра за пријаве и притужбе.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
Забрана промета и уништавање хране која је
3.2.1.
инспекције за
ДА
Не
неприкладна за људску употребу.
храну
Дјеловати превентивно, а по потреби и
репресивно у случајевима када се утврди
Сектор
стављање у промет хране која није безбједна
3.2.2.
инспекције за
ДА
Не
тј. није прикладна за људску употребу, лоши
храну
хигијенски услови у објектима гдје се врши
производња и промет хране, те чињеница да
3.1.2.

Узорковање за лабораторијске анализе, на
принципу процјене ризика.
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лица која су у контакту са храном нису била
под прописаним санитарним надзором.
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 узорак на лабораторијско
Сектор
3.2.4. испитивање стављају у промет прије добијања
инспекције за
ДА
Не
рјешења инспектора којим се одобрава
храну
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 циља
неправилности код ових објеката.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених
У 2019. години Републичка инспекција за храну извршила је 9 контрола
периодичних преглед воде из
90 %
78 %
мониторинга квалитета воде у централним водоводима од којих су двије биле
централних водовода у
неуредне.
овлашћеним лабораторијама
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Праћење динамике и обима испитивања воде
Сектор
3.3.1.
у складу са Правилником о здравственој
инспекције за
ДА
Не
исправности воде за пиће.
храну
Узимање узорака воде из централних и
Сектор
3.3.2.
локалних водовода због провјере здравствене
инспекције за
ДА
Не
исправности.
храну
Забранити производњу и промет неправилно
Инспекција за
3.3.3.
декларисаних непризнатих флашираних вода
ДА
Не
храну
уколико се 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
Допринос остварењу Тржишна инспекција у спољнотрговинском промету контролише квалитет моторних горива према прописаном Програму
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стратешког циља

утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива од стране Министарства енергетике и рударства. У спољнотрговинском
надзору извршено је укупно 14.128 контрола и у буџет Републике Српске уплаћена је накнада у износу од 282.560 КМ. Анализом 304
узорка пошиљки моторних горива у овлаштеним лабораторијамa код 6 узорка лож уља утврђена су одступања вриједности
кинематског вискозитета или тачке паљења. Ако би ложе уље сврстали у средње задовољило би захтјеве по питању кинематичког
вискозитета за лож уље средње, а да при том не задовољава параметре тачке паљења. Када би исто такво лож уље декларисали као
лож уље тешко исто би било усаглашено са захтјевима по питању тачке паљења за лож уље тешко, али сада, као лож уље тешко, не
би било усаглашено по параметру кинетичког вискозитета прописаног за лож уље тешко. Уз напомену да је садржај сумпора био до
1 %.
У унутрашњем инспекцијском надзору у 2019. години извршено 7.846 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 1.498
контрола је било са неправилностима, те је предузето 909 управних мјера, од чега је корективних 685 и репресивних 224. Због
почињених прекршаја издато је укупно 1.268 прекршајних налога у укупној вриједности од 800.200 КМ и 7 прекршајних пријава
надлежним судовима.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
По основу контролa увоза течних нафтних горива, у Буџет Републике Српске
уплаћена је накнада у износу од 282.560 КМ. Од укупно 15.211 пошиљки,
Извршење Програма
увозници из Републике Српске увезли су 1.276 пошиљки или 8,39 %, увозници
утврђивања
са сједиштем из Федерације БиХ увезли су 13.910 пошиљки или 91,45 % и
усклађености
Број контрола квалитета
Брчко Дистрикта БиХ 25 пошиљки или 0,15%. Анализом 304 узорка пошиљки
квалитета течних
Извршен Програм
моторних горива према
моторних горива у овлаштеним лабораторијамa утврђeна је исправност 298
нафтних горива под
утврђивања
прописаном Програму
узорака. Код 6 узорака лож уља утврђена су одступања вриједности
условом да
усклађености
утврђивања усклађености
кинематског вискозитета или тачке паљења. Ако би ложе уље сврстали у
планирани субјекти
квалитета течних
квалитета течних нафтних
средње задовољило би захтјеве по питању кинематичког вискозитета за лож
контроле врше увоз
нафтних горива
горива
уље средње, а да при том не задовољава параметре тачке паљења. Када би
у планираном обиму
исто такво лож уље декларисали као лож уље тешко исто би било усаглашено
преко испостава
са захтјевима по питању тачке паљења за лож уље тешко, али сада, као лож
Републике Српске
уље тешко, не би било усаглашено по параметру кинетичког вискозитета
прописаног за лож уље тешко. Уз напомену да је садржај сумпора био до 1 %.
Када је ријеч о тзв. трговини путем интернета морамо направити разлику
између регистрованих субјеката који поред продаје у пословном простору
нуде потрошачима и могућност куповине путем њихових интернет страница, и
Проценат легализованих
физичких лица која путем друштвених мрежа, нелегално нуде различите
субјеката, од броја утврђених
80 %
100 %
производе и услуге. Често можемо видјети приче грађана који су се одлучили
нелегалних субјеката
да путем друштвених мрежа од непознатих и нерегистрованих лица наруче
неки производ, који у правилу унапријед плаћају, а након доставе истог утврде
да он не одговара наведеним карактеристикама у огласу. У покушају да
46

Проценат повучених

90 %

100 %

рекламирају производ путем странице на друштвеним мрежама, најчешће
буду блокирани или обрисани од стране администратора. У правилу на
профилима лица која нелегално прометују производе на друштвеним
мрежама нема података о њима, адресе пословнице, броја ЈИБ из Пореске
управе јер нису ни регистровани, итд. Оваквом куповином потрошачи себе
излажу великом ризику да буду преварени. За услугу или производ купљен од
физичког лица на друштвеним мрежама не постоји могућност рекламације,
подношења жалбе или враћања новца. Потрошачи у оваквим случајевима не
посједују рачун као доказ о извршеној куповини, те немају могућност да траже
заштиту своји потрошачких права путем инспекције. Ријеч је о преварама које
потрошачи требају пријавити полицији.
У контроли лица који се оглашавају путем оглашивача OLX.ba инспектори су
извршили укупно 101 провјеру. Од тога се регистровало 57 субјеката, 35
субјеката је скинуло објаву и неће се више бавити овом дјелатношћу, 3
субјекта на профилу OLX.ba продају своје личне ствари и 6 странака се не
јављају и није могуће успоставити никакав контакт.
Инспектори Републичке тржишне инспекције и Пореске управе Републике
Српске су у оквиру акције заједничких контрола која је започета почетком
априла, извршили преко 200 контрола, те су у 96 случајева открили
неправилности. Због утврђених неправилности, инспектори су свако у дијелу
својих надлежности, издали 86 прекршајних налога, за 73 пореска обвезника
изрекли мјеру забране обављања дјелатности у трајању од 15 дана или дуже,
те изрекли казне у вриједности од 103.300 КМ. Казне и санкције су изрицане
због обављања дјелатности која није регистрована, због непријављивања
радника, али и због неевидентирања промета преко фискалних каса,
неуредног вођења пословне документације, те непосједовања фискалне касе и
других. Неправилности су најчешће утврђене код физичких лица која су
обављала различите услужне дјелатности, као што су производња и продаја
бетонске галантерије, намјештаја, одржавање и поправка моторних возила,
угоститељство и слично.
Заједничке контроле се провођене са циљем сузбијања сиве економије и
нелојалне конкуренције, те увођења у законске оквире субјеката који раде
нерегистровани. Циљ контрола није био кажњавање, већ регистрација и
легализација субјеката, односно увођење њиховог пословања у законске
оквире.
У сарадњи са Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ, као и протеклих година,
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утврђених неусаглашених
производа са тржишта

реализовани су планови проактивног надзора непрехрамбених потрошачких
производа, којима је обухваћено више различитих врста производа. Вршене су
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 цијена, декларисање производа, посједовање гаранције и
Проценат извршења броја
техничког упутства, оглашавање производа и услуга и друго. Инспектори су у
контрола планираних
овим контролама дјеловали проактивно и превентивно, те уколико уоче неку
100 %
100 %
Годишњим планом у области
неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача,
заштите потрошача
предузимањем корективних мјера налагали отклањање истих, те на тај начин
спрјечавли 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
Сви поднесени захтјеви за преглед течних нафтних горива на царинским испоставама које се налазе на територији Републике Српске
Допринос остварењу
су благовремено прихваћени од стране тржишне инспекције и извршен је преглед истих, те је вршено узорковање у складу са
оперативног циља
Програмом утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Број узорака у
складу са
Програмом
У спољнотрговинском промету тржишна инспекција контролише квалитет
утврђивања
моторних горива према прописаном Програму утврђивања усклађености
усклађености
квалитета течних нафтних горива од стране Министарства енергетике и
Контрола квалитета
квалитета течних
304 узорака
рударства у Влади Републике Српске. У извјештајном периоду донет је љетни
моторних горива приликом
нафтних горива, под пошиљки моторних
мониторинг у којем је дошло до промјене одређивања субјеката којима ће се
увоза
условом да
горива
извршити узорковање горива приликом увоза. Одлуку о броју узорака код
планирани субјекти
сваког појединог субјекта доноси Инспекторат, што је довело до повећања
контроле врше увоз
броја узорака.
у планираном обиму
преко испостава
Републике Српске
Реализација активности
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Редни
број

Назив активности

Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

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
Сектор
нафтних горива који доноси Министарство
4.1.1.
тржишне
ДА
Не
енергетике и рударства Републике Српске,
инспекције
којим се дефинише којем субјекту/увознику из
Републике Српске и колико ће бити узето
узорака деривата по врстама, за анализе у
лабораторијама, а на основу података о увозу
из претходне године.
Оперативни циљ 4.2. Повећање нивоа поштивања прописа у обављању трговине, угоститељства, туризма, услужних дјелатности и заштите интелектуалне
својине
Инспекцијским надзором у унутрашњем промету тржишна инспекција је континуирано проводила мјере у циљу сузбијања
Допринос остварењу
нелегалног рада, повећању нивоа заштите потрошача, промету безбједних производа и већем нивоу заштите права носиоца
оперативног циља
права интелектуалне својине.
Очекивани
Мјере учинка за излазне
годишњи
Реализовани резултат
Образложење
(директне) резултате
резултат
У области трговине извршене су 4.803 контроле (од чега је 348 ванредних). У
контролама инспектори су утврдили разне неправилности и предузели 444
управне мјере, и то у 326 случајева наређено је отклањање неправилности, 8
случајева одузета је роба у вриједности 25.441 KM, у 109 случајева су наређене
разне забрaне, забране обављања дјелатности због непосједовања одобрења
Број контрола у области
4.046
4.803
за рад, забрану употребе мјерила јер иста нису верификована од стране
трговине
надлежне институције и ван промета је стављено робе у вриједности 602.651
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 и мјерне јединице и мјерила.
Број контрола промета робе
У области промета робе и услуга у угоститељству и туризму извршена је 2.341
и услуга у угоститељству и
2.006
2.341
контрола, гдје су инспектори у 536 контрола утврдили разне неправилности и
туризму
предузели 377 управних мјера, и то: 315 отклањања неправилности и 62 случаја
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Број контрола пружања
услуга

357

359

Број контрола у области
заштите интелектуалне
својине

122

119

разних мјера забране, од којих је најчешћа забрана употребе неверификованих
мјерила.
У циљу сузбијања обављања нерегистроване дјелатности пружања услуга
смјештаја, републичка тржишна инспекција је вршила инспекцијске контроле у
континуитету. Инспектори су на основу информација достављених од других
органа и путем реклама објављених на интернет страницама и огласима о
издавању апартмана и соба, по принципу „стан на дан“, у 2018. и 2019. години
вршили појачан надзор у овој области.
Важно је нагласити да је од 2017. године, када је објављен нови Закон о
угоститељству којим је прописано да поједине врсте угоститељских услуга може
пружати и физичко лице које није регистровано као предузетник, преко 850
лица се регистровало у Агенцији за посредничке, информатичке и финансијске
услуге за обављање ове дјелатности, од којих је на крају извјештајног периода
преко 810 лица било активно. Велики број регистрованих лица није чекало
долазак инспектора већ су самостално покренула процедуру легализације.
У регији Источно Сарајево у зимском периоду приоритет су биле контроле
субјеката и објеката на Јахорини. Крајем 2019. и почетком 2020. године укупно
је извршено 65 инспекцијских прегледа (24 објеката за пружање услуга
смјештаја, 29 угоститељских објеката, 1 ски школа и 11 објекат у којем се
пружају занатске услуге). Предузете су следеће мјере: 3 рјешења о отклањању
неправилности, 2 рјешења о забрани обављања дјелатности и 9 прекршајних
налога у вриједности 5.800 КМ.
Контролисани су субјекти који пружају услуге рафтинга на Тари и Врбасу.
Генерални закључак је да исти из године у годину отклањају неправилности у
пословању.
У области пружања услуга извршено је 359 контрола, од чега су 64 неуредне.
Наложене је и 50 управних мјера и то у 7 случајева наређено је отклањање
неправилности и 43 случаја изречене су мјере забране обављања дјелатности.
Због бољег познавања терена, субјеката и објеката ову област је више
контролисала градска/општинска инспекција и извршили су 1.442 контроле, од
чега је 166 неуредних.
У области заштите интелектуалне својине извршено је 119 контрола, дио мјера
је наложен записником, а 24 су наложене рјешењем. Највећи број контрола се
односи на контролу нелегално инсталираних рачунарских програма. У
случајевима гдје су утврђене неправилности тј. посједовање и кориштење
компјутерских програма у комерцијалне сврхе пословном субјекту је налагано
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Редни
број

4.2.1.

4.2.2.

Назив активности
У области трговине вршиће се провјера
одобрења за рад, минимално-техничких
услова, поријекла робе, пословних књига и
евиденција, цијена, декларисаности робе,
издавања рачуна, распродаја, мјерних јединица
и мјерила, усклађивања дјелатности са
Уредбом о класификацији дјелатности итд.
У области угоститељства и туризма вршиће се
провјера одобрења за рад, минималнотехничких услова, поријекла робе намијењене
пружању услуга, пословних књига и
евиденција, цијена и цјеновника, издавања
рачуна корисницима услуга – гостима, мјерних

да отклони неправилности, на начин да изврши легализацију софтвера који
користи. У остављеном року субјекати су отклонили неправилности.
Код колективног остваривања ауторских права, инспекција није надлежна да
контролише да ли су субјекти платили уговорену накнаду, из разлога јер се у
сваком појединачном случају склапа уговор између лиценцираног удружења и
корисника којим се они обавезују на поштивање уговорених обавеза и који
представља облигациони однос између те двије стране, те се свако кршење
уговора рјешава пред надлежним судом. У контролама које су до сада вршене
по том основу, приоритетно се дјеловало превентивно и упозоравало субјекте
на њихову законску обавезу, те су упућивани да ступе у контакт са Удружењем
и регулишу ово питање. Мишљење је да изричито репресивне мјере нису
рјешење за уређивање ове области. Потребно је предузимати мјере које ће
пословање субјеката увести у законске оквире и резултовати успостављањем
стабилног стања у некој области, а за што је потребно вријеме и стратешки
приступ. У односу на претходне године остварен је помак те значајан број
субјеката већ има склопљене уговоре.
Асоцијацији композитора-музичких стваралаца „AMUS“ Сарајево, на територији
Републике Српске су сачинили 770 уговорa са корисницима музичких дјела.
Имајући у виду да је злоупотреба интелектуалне својине глобални проблем,
свјесни смо да је борба за сузбијање исте дуготрајан процес.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
тржишне
инспекције

Да

Не

Сектор
тржишне
инспекције

Да

Не
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јединица и мјерила у објектима у којима се
припрема храна, 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 спријечило нелегално обављање
Сектор
4.2.3.
дјелатности, осигурало издавање рачуна
тржишне
Да
Не
корисницима услуга и истицање назива фирме
инспекције
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
4.2.4.
тржишне
Да
Не
мјере у циљу заштите ауторских права, док ће у
инспекције
случајевима у којима се 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
Тржишна инспекција је свакодневно у редовним контролама вршила надзор над примјеном закона и контролисала да ли се
Допринос остварењу
привредни субјекти придржавају одрeдби прописа. Инспектори су у овим контролама дјеловали проактивно и превентивно,
оперативног циља
те уколико уоче неку неправилност која би могла проузроковати повреду права потрошача, предузимањем корективних
мјера налагали отклањање истих, те на тај начин спрјечавали настанак повреде права потрошача.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
На основу различитих пријава потрошача републичка тржишна инспекција је
извршила 834 контроле, од чега је у око 30 % случајева утврђено да су пријаве
Проценат извршења броја
биле оправдане.
редовних контрола
Тржишна инспекција у редовним контролама врши надзор над примјеном
планираних Годишњим
100 %
100 %
закона и контролише да ли се привредни субјекти придржавају одредби ових
планом, а којима се штите
прописа. Издавање рачуна, контролисано је у 5.877 контрола и констатовано да
колективна права потрошача
пословни субјекти нису уредно издавали рачуне за продату робу или извршену
услугу у 336 случајева (5,7 %). Цијене су контролисане у 5.868 контрола,
начињен је прекршај у 376 случаја (6,4 %). Такође је контролисано декларисање
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Број ријешених рекламација
потрошача

100 %

Број контрола безбједности
производа и усаглашености
непрехрамбених
потрошачких производа у
унутрашњем промету са
дефинисаним захтјевима
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Редни
број
4.3.1.

Назив активности
У редовним контролама вршити надзор над
примјеном прописа и контролисати да ли се

производа, посједовање гаранције и техничког упутства, оглашавање
производа и услуга, мјерне јединице и мјерила и друго. У овим контролама
инспекција дјелује проактивно и превентивно, те уколико уочи 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 2019.
години извршила 221 контролу, у 173 случаја утврђено је да су рекламације
биле оправдане. У току вршења инспекцијске контроле 157 рекламација је
уважено и ријешено на лицу мјеста, а 16 је ријешено након наложених
100 %
управних мјера. У 38 контрола утврђено је да рекламације потрошача нису биле
оправдане. Од осталих 10, неке рекламације нису биле у надлежности тржишне
инспекције, неке су ријешене прије изласка инспектора на терен и сл.
Потрошачи су се најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране
трговаца eкономским услугама, за техничке производе, одјећу, обућу, и слично.
Републичка тржишна инспекција у 2019. години вршила је надзор
непрехрамбених потрошачких производа. Вршене су административне и
визуелне контроле производа, те узорковање за лабораторијско испитивање.
Контролисано је 60 различитих модела производа. Од укупног броја
контролисаних производа лабораторијски је испитано 56 производa. Код 41
модела утврђене су разне врсте недостатака.
Контролисане су: дјечије ходалице, дјечије столице за храњење, електрични
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фенови, играчке са ласерском диодом, кациге за бициклисте и кориснике
скејтборда и котураљки, кварцне гријалице, ласерски показивачи, плутајућа
помагала, плутајућа помагала за учење пливања, плутајући производи за
рекреацију, ручне електричне вибрационе брусилице, самобалансирајући
електрични скутер-ховербоард, електичне свјетиљке, заштитна обућа, столови
за вањску употребу, тротинети за дјецу и вентилаторске гријалице. Са тржишта
је повучено 370 комада производа.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
ДА
Не
тржишне
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4.3.2.

4.3.3.

привредни субјекти придржавају прописаних
одредби. Инспектори ће у овим контролама
дјеловати превентивно и предузимати мјере у
циљу отклањања недостатака, те на тај начин
спрјечавати да дође до повреде права
потрошача.
Извршити надзор по свакој конкретној
рекламацији потрошача, којом је тражена
заштита индивидуалних потрошачких права и
предузети мјере у циљу заштите права
потрошача.
Узорковање производа са тржишта у смислу
контроле примјене Закона о општој
безбједности производа и прописа који
посебно прописују услове безбједности за
појединачне врсте производа (3 узорка дјечијих
ходалица, 3 узорка дјечијих столица за
храњење, 4 узорка тротинета за дјецу, 3 узорка
столова за вањску употребу, 3 узорка играчака
са ласерским лампама, 3 узорка ласерских
показивача, 3 узорка плутајућих помагала за
учење пливања, 3 узорка плутајућих помагала
за рекреацију, 4 узорка електричних фенова за
косу, 4 узорка електричних свјетиљки – столних
и собних лампи, 4 узорка свјетлосних ланаца, 4
узорка кварцних собних гријалица, 4 узорка
вентилаторских собних гријалица, 2 узорка ЛЕД
сијалица, 3 узорка ручних електричних
вибрационих брусилица, 3 узорка
самобалансирајућих електричних скутера
(„hoverboard“), 4 узорка кацига за бициклисте и
кориснике скејтборда и котураљки, 4 узорка
плутајућих помагала, 4 узорка заштитне/
сигурносне обуће, 2 узорка столарије –
прозора, 4 узорка савитљивих водонепропусних
трака).

инспекције

Сектор
тржишне
инспекције

ДА

Не

Сектор
тржишне
инспекције

ДА

Не
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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 2019. године прегледано је укупно 4.217 пошиљки које подлијежу
обавезном фитосанитарном прегледу. Фитосанитарни инспектори су прегледали 3.831 пошиљки при извозу и 37 пошиљки
при реекспорту. Укупно je издато 3.868 фитосанитарних сертификата и у спољнотрговинском промету наплаћена је накнада и
такса (увоз и извоз) у укупном износу од 530.165,6 КМ. Од укупно извршених 10.349 фитосанитарних прегледа при увозу на
граничним прелазима, тринаест пошиљки је било неуредно. За девет пошиљки је наложена мјера забрана увоза и враћање
пошиљке, за четири пошиљке наложено је уништавање уз присуство и под надзором фитосанитарног инспектора.
Инспекцијским надзором различитих врста непрерађене хране биљног поријекла при увозу фитосанитарна инспекција је у
извјештајном периоду извршила преглед 25.446 пошиљки у оквиру којих је извршено 37.010 прегледа различитих врста
Допринос остварењу
непрерађене хране биљног поријекла. Од укупно прегледаних 25.446 пошиљки, узет је 1.681 узорак за лабораторијску
стратешког циља
анализу, тј. узорковано је 6,6 % прегледаних пошиљки. Наплаћена је такса за извршене прегледе у укупном износу од
1.272.403 КМ. Од укупног броја прегледаних пошиљки хране биљног поријекла при увозу, десет пошиљки је било неуредно.
Код двадесетједног случаја суперанализом је демантована прва лабораторијска анализа. За десет неуредних пошиљки хране
биљног поријекла наложена је мјера забране увоза, враћање или уништавање пошиљке.
У унутрашњем инспекцијском надзору надзору у 2019. години извршено је 1.787 контрола. Укупан број контрола у
унутрашњем инспекцијском надзору заједно са контролама извршења рјешења и доказима о извршењу је 2.054 контроле.
Од укупног броја извршених контрола, 385 контрола је било са неправилностима, те је предузета 351 управна мјера, од чега
је корективних 198 и репресивних 153. Због почињених прекршаја издато је укупно 158 прекршајних налога у укупној
вриједности од 94.400 KM.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
99,9 % издатих
Проценат извршених
фитосанитарних
фитосанитарних прегледа и
сертификата
издатих фитосанитарних
У току 2019. године све пошиљке за које је извршен фитосанитарни преглед и
прихваћено од
сертификата који су
100%
издат фитосанитарни сертификат су прихваћене од стране земаља увозница и
стране
прихваћени од стране
није било вараћања пошиљки и поништавања фитосанитарних сертификата
фитосанитарне
фитосанитарне инспекције
инспекције земље
земље увознице
увознице
Проценат уредних
Републичка пољопривредна и фитосанитарана инспекција је у току 2019.
инспекцијских контрола у
године извршила 258 контрола из области примарне производње хране.
70 % уредних
области примарне
75,19 %
Од укупног броја извршених контрола 64 контроле су биле неуредне, по којима
контрола
производње хране биљног
су предузете мјере у складу са важећом законском регулативом.
поријекла
У контролама примарне производње хране вршена су узорковања у циљу
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утврђивања остатака пестицида. Лабораторијске анализе нису утврдиле
присуство остатка пестицида у узетим узорцима.
Проценат уредних
Током извјештајног периода у области производње и промета репроматеријала
инспекцијских контрола у
за пољопривредну производњу (сјеме, садни материјал, средства за заштиту
85 % уредних
области промета
89,54 %
биља и минерална ђубрива) извршено је 717 контрола од чега је било
контрола
репроматеријала за
неуредно 75 контрола по којима су предузете мјере у складу са важећом
пољопривредну производњу
законском регулативом.
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 излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Инспектори су вршили фитосантиране прегледе приликом увоза и извоза, у
складу са захтјевима увозника. Од укупно извршених 10.349 фитосанитарних
прегледа при увозу на граничним прелазима, тринаест пошиљки је било
неуредно. За осам пошиљки је наложена мјера забрана увоза и враћање
пошиљке, за четири пошиљке наложено је уништавање уз присуство и под
Извршено 100 %
надзором фитосанитраног инспектора и за једну пошиљку забрана промета и
фитосанитарних
отклањање неправилности. Одмах по добијању резултата лабораторијске
Проценат извршених
прегледа по свим
анализе и доношења рјешења о забрани увоза за све наведене пошиљке
фитосанитарних прегледа
100 %
захтјевима и
прослијеђивана су обавјештења електронским путем. На тај начин су
при увозу и извозу
узорковање у складу
правовремено обавјештавани: Министарство пољопривреде, шумарства и
са процјеном ризика
водопривреде Републике Српске, Управа БиХ за заштиту здравља биља,
фитосанитарни инспектори и главни инспектори у Федерацији БиХ и Брчко
Дистрикту. Осам пошиљки за које је наређен поврат су враћене у земљу
поријекла, четири пошиљке за које је наложено уништавање су уништене уз
присуство и под надзором фитосанитарног инспектора, док је за пошиљку за
коју је наложено отклањање неправилности извршено предекларисање.
95 % реализованих
Према Програму посебног надзора на кромпиру за 2019. годину,
Реализовани програми
активности у складу
фитосанитарни инспектори у Републици Српској су извршили све планиране
надзора над различитим
са донесеним
100 %
активности, те је приликом увоза узорковано 14 узорака меркантилног и 14
производима
посебним
узорака сјеменског кромпира на присуство латентне инфекције Ralstonia,
програмима
Clavibacter и 20 узорака меркантилног кромпира на присуство Globoderа ,
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надзора

Проценат инспекцијских
прегледа безбједности хране
биљног поријекла у
спољнотрговинском промету

Редни
број
5.1.1.

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

Назив активности
Преглед свих пошиљки приликом увоза, што

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 2019.
године, фитосанитарни инспектори су закључно са 31. децембром 2019. године
укупно узели 176 узорка кромпира при увозу. Лабораторијске анализе су у два
узорка утврдиле присуство карантински штетног организама Globodera pallida.
За неуредне пошиљке је наложена мјера забране увоза и враћање пошиљки.
Поред овог програма реализовано је још 16 програма посебног надзора над
присуством различитих карантински штетних организама при увозу, по којима
је узето 37 узорака 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
1.681 узорак за лабораторијску анализу, од чега је 35 лабораторијских анализа
било неуредно. Од укупно 35 неуредних лабораторијских анализа, 31 узорак је
упућен на суперанализу и у 21 случају суперанализа је демантовала прву
анализу.
Укупно неуредних пошиљки хране биљног поријекла при увозу је дванаест. За
десет неуредних пошиљки хране биљног поријекла наложена је мјера забране
увоза, враћање или уништавање пошиљке, а за двије забрана увоза и
100 %
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 сигурност хране Босне и Херцеговине.
Поред пошиљки хране биљног поријекла којима је забрањен увоз, наређено
враћање или уништавање, лабораторијске анализе су у 19 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
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
ДА
Не
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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.
5.1.2.

Узорковање за лабораторијске анализе, на
принципу процјене ризика.

пољопривредне
инспекције

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
инспекције
Републике 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 и контролама у области примарне
производње хране биљног поријекла осигурати безбједност хране биљног поријекла
Допринос остварењу
Континуираним инспекцијским надзором и предузимањем мјера радило се на обезбјеђењу квалитетног репроматеријала за
оперативног циља
произвођаче у Републици Српској.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Од укупно извршеног броја контрола, 55 је било неуредно по којима су
Број контрола производње и
предузете мјере у складу са важећом законском регулативом. Значајан дио
промета садног материјала и
ових контрола се односи на област заштите биља јер се у контролама
335
405
сјемена пољопривредног
производње садног материјала врши узорковање у складу са објављеним
биља
програмима посебног надзора у циљу утврђивања присуства карантински
штетних организама.
У току октобра и новембра 2019. 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
Број контрола у оквиру
штетних нематода је у потпуности реализован, узорковано је укупно 10 узорака
Програма посебног надзора у
60
60
на присуство карантински штетних нематода. У овим узорцима није утврђено
унутрашњости
присуство карантинских нематода. Планирани број узорака за лабораторијско
испитивање на присуство латентне инфекције „Ralstonia solanacearum“ и
„Clavibacter michiganensis“ (35) 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 2019.
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Број контрола у области
производње, промета и
употребе ђубрива
Број контрола у области
производње и промета

147

156

162

156

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 2019. години узорковали укупно 598 узорака за
лабораторијску анализу на присуство штетних организама. Лабораторијским
анализама је у 61 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. Након добијања лабораторијских анализа матичних
засада малине којима је утврђено присуство штетног организма Phytophthora
rubi (7 узорака), извршено је додатно узорковање матичних биљака и садница
малине које је усаглашено са Министарством пољопривреде, шумарства и
водопривреде Републике Српске и овлаштеним лабораторијама.
Фитосанитарни инспектори су додатно узорковали још 40 узорака у циљу
потврђивања присуства штетног организма Phytophthora rubi. Резултати
додатних лабораторијских анализа су у 6 узорака утврдили присуство штетног
организма Phytophthora rubi. У складу са Законом о заштити здравља биља,
фитосанитарни инспектори су на основу добијених резултата лабораторијских
анализа, за све заражене матичне биљке и саднице малине донијели рјешења
којим су наредили њихово уништавање. Том приликом извршено је
уништавање 98.900 садница и 6.870 матичних биљака уз присуство и надзор
фитосанитарних инспектора.
У области производње, промета и употребе ђубрива извршено је 156 контрола.
Инспектори су утврдили неправилности у 14 контрола и изрекли 13 управних
мјера, од којих 11 отклањања неправилности и 2 забране.
У области производње и промета средстава за заштиту биља извршено је 156
контрола. Инспектори су утврдили неправилности у 6 контрола и предузето је
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средстава за заштиту биља

Број контрола у области
примарне производње хране
биљног поријекла

Редни
број

5.2.1.

5.2.2.

5.2.3.

147

Назив активности
У редовним контролама производње и
промета сјемена и садног материјала, вршиће
се контроле у производњи, регистрованим
расадницима и малопродаји ради утврђивања
квалитета и присуства карантински штетних
организама.
Реализовати мјере планиране Програмом
посебног надзора у унутрашњости које доносе
друге институције на нивоу Републике Српске и
Босне и Херцеговине.
Инспекцијске контроле испуњености услова за
промет минералних ђубрива, контрола уписа у
регистар увозника и дистрибутера минералног
ђубрива, достављања извјештаја
Министарству о увезеним и продатим
количинама ђубрива, паковања и

исто толико управних мјера, од којих 4 отклањања неправилности и 2 забране.
У оквиру ових контрола провођен је вишегодишњи програм контроле остатака
пестицида у и на храни биљног и животињског поријекла за период од 20192021. година у сарадњи са Агенцијом за сигурност хране Босне и Херцеговине у
току 2019. године извршена су планирана узорковања хране биљног поријекла
на подручју Републике Српске. Пољопривредни и фитосанитарни инспектори су
у складу са усаглашеним планом узорковања вршили узорковања хране
биљног поријекла при увозу и у производњи. У складу са програмом узета су
укупно 44 узорка за лабораторијску анализу у циљу утврђивања остатака
258
пестицида. Поред наведеног у овим контролама су вршена и редовна
узорковања и узето је 13 узорака. Лабораторијске анализе нису утврдиле
присуство остатка пестицида у узетим узорцима. Ова област је била
приоритетно заступљена због измјене законске регулативе у овој области и
повећане потребе за контролом примјене средстава за заштиту биља и
утврђивања остатака пестицида у храни биљног поријекла. У извјештајном
периоду инспектори су у овој области извршили 60 контрола извршења
рјешења, што је значајно утицало на укупан број контрола.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
пољопривредне
инспекције

ДА

Не

Сектор
пољопривредне
инспекције

ДА

Да

Сектор
пољопривредне
инспекције

ДА

Не
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5.2.4.

декларисања ђубрива и друго.
Инспекцијске контроле испуњености услова за
производњу и промет средстава за заштиту
здравља биља, паковање и декларисање
средстава за заштиту здравља биља, уписа у
регистар увозника и дистрибутера и друго.

Сектор
пољопривредне
инспекције

ДА

Не

Сектор
5.2.5.
пољопривредне
ДА
Не
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.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Републички пољопривредни инспектори су извршили 135 контролa, док су
општински/градски пољопривредни инспектори извршили укупно 383
контроле. Укупан износ контролисаних средстава подстицаја је 1.861.017,56
Број контрола законитости
КМ.
добијања и намјенског
Од укупног броја извршених контрола, 508 контролe су биле уредне, а 10
92
135
кориштења подстицајних
контролa je билo неуредно. Поступањем републичких и општински/градски
средстава
пољопривредних инспектора код три неуредне контроле наложен је поврат
средстава подстицаја. Инспекцијским рјешењем је наређен поврат
подстицајних средстава у износу од 10.898 КМ, a код шест контрола отклањање
неправилности.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле намјенског кориштења
Сектор
средстава подстицаја које додјељује
5.3.1.
пољопривредне
ДА
Не
Министарство пољопривреде, шумарства и
инспекције
водопривреде.
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.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Инспекцијске контроле примарне производње
хране биљног поријекла.
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Број контрола у области
заштите здравља биља

128

Број контрола кориштења и
промјене намјене
пољопривредног земљишта

206

Редни
број
5.4.1.

Назив активности
Инспекцијске контроле заштите здравља биља
и надзор присуства штетних организама.

У области заштите здравља биља извршено је 77 контрола. Инспектори су
утврдили неправилности у 2 контроле и изрекли исто толико управних мјера,
од којих 1 отклањање неправилности и 1 уништавање. Значајан број контрола
77
из области заштите 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 извршено је више контрола од
планираног, на шта је посебно утицала акција уништавања коровске биљке
амброзије. Ова области има и највећи постотак неуредних контрола, који
износи чак 38 %. Неуредне контроле у правилу захтијевају поновни обилазак
контролисаних субјеката након протека рока за отклањање утврђених
неправилности, што је утицало на повећања укупног броја контрола.
287
Републички пољопривредни инспектори су извршили 68 контролa сузбијање и
уништавање коровске биљке амброзије при чему су наложили уништавање
амброзије на површини од 73,30 ha.
Републички пољопривредни инспектори су оквиру контроле промјене намјене
пољопривредног земљишта рјешењем инспектора наложили плаћање накнаде
за промјену у износу од 97.704 КМ.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
пољопривредне
ДА
Не
инспекције

Инспекцијске контроле за сузбијање и
Сектор
уништавање коровске биљке амброзије, у
5.4.2.
пољопривредне
ДА
Не
складу са годишњим планом контрола и по
инспекције
запримљеним дојавама.
Контроле коришћење и обрађивање
Сектор
пољопривредног земљишта, промјена намјене
5.4.3.
пољопривредне
ДА
Не
пољопривредног земљишта и посједовање свих
инспекције
потребних сагласности.
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.
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оперативног циља
Мјере учинка за излазне
(директне) резултате

Број контрола у области
производње и промета
дувана, вина и ракије

Редни
број

Очекивани
годишњи резултат

275

Назив активности

Реализовани
резултат

Образложење

У области производње и промета дувана, вина и ракије план је остварен са
181,1 %. Од 498 извршених контроле, 118 контрола је било са
неправилностима. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности
и предузели 105 управних мјера, и то 83 одузимања, 1 забрану и 21
498
уништавање. Том приликом је одузето 103 литара винa и ракијe и 13,1
килограма дувана. Повећан број контрола у овој области је посљедица великог
броја неуредних контрола и додатно фокусирање на ову област у циљу
уређења исте.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
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
Сектор
сировине за производњу вина и других
5.5.1.
пољопривредне
ДА
Не
алкохолних пића, контроле промета вина и
инспекције
алкохолних пића у ринфузном стању, 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 соје.
оперативног циља
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У области генетички модификовани организми план је остварен у проценту од
Број контрола усјева на
83,8 %. И ако у процентима одступање од плана изгледа веће (16,2 %), само је 6
присуство генетичких
37
31
контроле разлике између планираног и извршеног броја контрола.
модификација
Републички пољопривредни и фитосанитарни инспектори су у току јула и
августа мјесеца 2019. године у оквиру редовних инспекцијских активности
63

Редни
број

Назив активности

извршили 90 контрола присуства генетички модификованих усјева соје, чиме је
обухваћена површина од 88 ха усјева меркантилне соје. У овим контролама
инспектори су користили брзе тестове који омогућавају брзу идентификацију
генетички модификоване соје. Код два тестирана узорака са подручја
Семберије брзи тестови су били позитивни на присуство генетичких
модификација. Са две парцеле укупне површини од 0,9 ха на којима је утвђено
присуство генетичких модификација инспектори су наложили уништавање
спорних усјева и сви усјеви генетички модификоване соје су уништени у
присуству и под надзором инспектора.
Фитосанитарна инспекција приликом увоза пошиљки сјемена пољопривредног
биља у Републику Српску, врши константну контролу присуства генетичких
модификација у сјемену пољопривредног биља за све биљне врсте за које
постоје генетичке модификације у складу процјеном ризика гдје се сјеме соје
третира као високо ризично.
У овој години приликом увоза узето је укупно 17 узорака сјемена за анализе на
ГМО, различитих произвођача, хибрида и сорти, од чега је десет узорка
сјеменске соје, за које је вршено лабораторијско испитивање присуства
генетичких модификација. На основу резултата лабораторијских анализа
Пољопривредног института Републике Српске потврђено је да су сви
испитивани узорци били уредни, тј. да у истима није утврђено присуство
генетичких модификација.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Инспекцијске контроле присуства генетички
модификованих усјева. За потребе
идентификације усјева и субјеката контроле
Сектор
користиће се подаци из Регистра
5.6.1.
пољопривредне
ДА
Не
пољопривредних газдинстава у Републици
инспекције
Српској, као и подаци добијени од службеника
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
Допринос остварењу
Републичка шумарска инспекција је у 2019. години извршила 1.756 контрола, што износи 105,1 % од плана. Годишњим
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стратешког циља

Мјере учинка за крајње
резултате

Проценат извршења броја
контрола планираних
Годишњим планом у
областима коришћење,
узгајање и заштита шума

Постројења за примарну
прераду дрвета која раде у
складу са прописима у
односу на укупан број
контролисаних (проценат)

планом рада шумарске инспекције предвиђено је да иста изврши 1.671 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 818
или 47% контрола је била са неправилностима, те је предузето 681 управних мјере, од чега је корективних 278 и репресивних
403. Због почињених прекршаја издат је укупно 714 прекршајни налог у укупној вриједности од 894.800 КМ, 21 прекршајна
пријава и 4 кривичне пријаве. Разним нивоима полицијских структура је прослијеђено 110 дописа везано за неправилности
утврђене код субјеката контроле, а тужилаштвима 16. У 344 случаја су одузети шумски дрвни сортиментии у количини од
3.634 m3 шумских дрвних сортимената, укупне вриједности 219.314 КМ. У два случаја су одузета недозвољена средства која
су коришћења у извршењу лова. Од укупног броја контрола 901 или 51,3 % су биле ванредне контроле.
Очекивани
Реализовани
Образложење
годишњи резултат
резултат
Због велике површине и разуђености територије под шумама која је предмет
контроле републичке шумарске инспекције, те великог броја објеката контроле
када се ради о корисницима и власницима шума и шумског земљишта
извршена је процјена ризика и дефинисани су приоритети по oбластима
надзора и то је уграђено у план контрола за извјештајну годину. Међутим
велики број ванредних контрола извршених по захтјевима других органа,
институција и физичких лица, као и велики број неуредних контрола је утицао
100 %
128%
на повећање броја контрола у области шумарства. Дистрибуција броја контрола
по областима у шумарству је различита зависно од утицаја наведених фактора.
Укупно су у овим областима извршене 942 контроле од чега је 507 или 53,8 %
било са неправилностима, од тога су 543 биле ванредне контроле или 58 %, а
контрола извршења рјешења 148 или 16 % од укупног броја извршених
контрола. Од укупног броја ванредних контрола њих 429 или 79% је било са
неправилностима
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 сортимената“ је било очекивано
да је постигнута легалност рада код минимално 70 % контролисаних субјеката у
70 %
61%
овој области. У овој области су извршене 303 контроле и у 119 случајева су
утврђене неправилности, што износи 39 %. Овдје треба напоменути да је при
реализацији наведеног „Акционог плана“ поред контрола које су евидентиране
у информационом систему извршене и блиц контроле код још 212 прерађивача
дрвета код којих нису затечени шумски дрвни сортименти или су затечени, а
имали су легално поријекло. У тим ситуацијама, а да се не би губило на
експедитивности нису прављени записници и тих контрола нема
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евидентираних у инспекцијском информативном систему. У реализацији
„Акционог плана“ су поред шумарских инспектора учествовали и представници
МУП Републике Српске и интерне контроле ЈПШ „Шуме Републике Српске“. На
План је Влада Републике Српске дала сагласност. Када се узме све наведено у
обзир може се констатовати да је планирани резултат постигнут.
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.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршења плана у области услова за обављање дјелатности субјеката
који изводе радове у шумарству је мањи од планираног за 41 %. Највећи
проценат неизвршења плана је у овој области, а то је последица великог броја
ванредних контрола у другим областима. Овдје је било свега 5 ванредних
контрола. Настојали смо извршити контроле код свих активних извођача
Број контрола у области
радова. При томе смо констатовали да велики број извођача није активан, мада
услова за обављање
имају важећу лиценцу Министарства пољопривреде, шумарства и
110
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дјелатности субјеката који
водопривреде. Од укупног броја извођача који имају лиценцу, врло мали број
изводе радове у шумарству
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 извршено је више контрола од планираног за 33 %.
Највећи број ванредних контрола је извршен у овој области (488). Овдје је и
највећи број неуредних контрола (440). Број контрола у области коришћења
шума је за 159 већи у односу на планирани, чему највише доприноси већи број
Број контрола у области
482
641
контрола промета шумских дрвних сортимената који је реализован у сарадњи
коришћења шума
са представницима МУП-а Републике Српске и ЈПШ „Шуме РС“. Ове контроле
по правилу краће трају, а тешко их је планирати јер зависе од полицијских
органа који једини имају право зауставити теретно моторно возило на јавним
саобраћајницама.
Број контрола у области
У области узгајање шума извршено је више контрола од планираног за 25 %.
83
104
узгајање шума
Број контрола у области узгајања шума је за 21 контролу већи у односу на
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Број контрола у области
заштите шума

171

197

Број контрола у области
примарне прераде дрвета

330

303

планирани. Већина 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. Интересантна је ситуација да у контролама које су вршене до
новембра мјесеца већина радова предвиђених „Годишњим планом“ није била
евидентирана, односно сви предвиђени радови су евидентирани у преосталом
дијелу године и наравно највећи дио се односи на већ поменуте ставке.
Одређени обим шумско-узгојних радова из категорије која се финансира из
просте репродукције шума нису извршени и инспектори су наложили њихово
извршење са тачно одређеним роковима (24 случаја), а 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 више контрола од планираног за 15,2 %.
Код заштите шума највећи број контрола се односио на чување шума,
противпожарну заштиту и 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 119 контрола чувања шума, од чега су 42 контроле биле из
ставке ванредних.
У области примарне прераде дрвета извршено је мање контрола од
планираног за 8,1 %, што представља 27 контрола мање од укупно планираних.
Од укупног броја извршених контрола 158 контроле су биле ванредне, односно
контроле су рађене на основу захтјева других органа и институција, 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
претходном периоду су учињени значајни помаци у смислу легалности рада,
али постоје показатељи који указују да у појединим дијеловима Републике
Српске још увијек нелегалан рад пилана заузима значајно мјесто. С обзиром да
је у 2018. години извршен значајан обухват контрола у овој области, у 2019.
години се настојало да број контрола буде остављен на нивоу планираног и
оствареног у прошлој години. Већ је било говора да је при реализацији
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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

Редни
број
6.1.1.

6.1.2.

6.1.3.

6.1.4

220

Назив активности
Инспекције контроле испуњености услова за
извођење радова у шумарству и посједовање
лиценце.
Инспекцијске контроле жигосања, обројченост
и снабдјевености отпремним исказом,
извршења дознаке од стране стручног лица,
садржаја извођачког пројекта, израде пројекта
од стране стручног лица, доношења извођачког
пројекта и друго.
Инспекцијске контроле евидентирања шумскоузгојних радова, доношења и усвајања
шумскопривредног основа, извршеност
шумско-узгојних радова и друго.
Инспекцијске контроле испуњености услова за
постављене чуваре шума, обезбијеђености
непосредног чувања шума, донесености и
усвојености шумскопривредног основа,

„Акционог плана“ поред контрола које су евидентиране у информационом
систему извршене и блиц контроле код још 212 прерађивача дрвета код којих
нису затечени шумски дрвни сортименти или су затечени, а имали су легално
поријекло. Ове контроле нису евидентиране у инспекцијском информационом
систему (нису прављени записници). Тако да можемо рећи да је у овој области
извршен већи обухват него што је планирано, али наведени дио контрола није
евидентиран
У осталим областима које се не могу разврстати по претходним областима у
којима провјере потичу из више области извршено је мање контрола од
планираног за 7,3 %, понајприје због ангажовања инспектора у другим
областима. Све контроле из планских ставки везаних за годишње планове
204
газдовања шумама, контроле регистара и евиденција, газдовања приватним
шумама и националним парковима су реализоване. И у овој области је
извршено више ванредних него планских контрола. Од извршене 204 контроле
њих 94 ил 46 % су неуредне, а од 111 ванредних 71 или 64 % је била са
неправилностима.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
шумарске
ДА
инспекције
Сектор
шумарске
инспекције

ДА

Сектор
шумарске
инспекције

ДА

Сектор
шумарске
инспекције

ДА
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евидентирања бесправно посјечених стабала и
вођење службене књиге и друго.
Инспекције контроле постројења примарне
прераде дрвета у циљу провјере легалности
Сектор
6.1.5.
рада, испуњености минимално- техничких
шумарске
ДА
услова рада и поријекла шумских дрвних
инспекције
сортимената.
Инспекције контроле у осталим областима које
се не могу разврстати по претходним
Сектор
6.1.6.
областима или у којима провјере потичу из
шумарске
ДА
више области, а које су у надлежности
инспекције
шумарске 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.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У области извршење лова и коришћење дивљачи извршено је укупно 218
контрола, гдје су инспектори у 69 контрола утврдили разне неправилности и
Број контрола извршења лова
180
218
предузели 60 управних мјера, и то 54 превентивних и 6 репресивних мјера. За
и коришћења дивљачи
почињене прекршаје издато је укупно 20 прекршајних налога. У два случаја су
одузета недозвољена средства која су коришћења при извршењу лова
У Републици Српској формирано је 99 ловишта и код истих је извршено 20
контрола организације и рада ловочуварске службе, гдје су инспектори у 2
контроле утврдили неправилности и предузели 2 превентивне мјере.
Ловочуварска служба је у претходне двије године контролисана у цијелости у
Број контрола организације и
95
20
свим ловиштима, а будући да су контроле извршења лова и коришћења
рада ловочуварске службе
дивљачи преовладале у овој години, односно извршене су све контроле из
планске ставке, затим је извршено и 28 ванредних контрола и 39 контрола
извршења рјешења није било простора да се стигну у цијелости извршити све
планске контроле по овој листи провјера.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
69

Инспекцијске контроле услова за учествовање и
Сектор
вршење лова, доношења планских документа у
6.2.1.
шумарске
ДА
ловству, придржавање цјеновника одстрела и
инспекције
коришћења дивљачи и друго.
Инспекцијске контроле обезбијеђености
Сектор
6.2.2.
ловочуварске службе, испуњености услова за
шумарске
ДА
ловочувара, опремљености ловочувара и друго.
инспекције
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 2019. године републичка ветеринарска инспекција извршила је 1.180 контрола, што представља остварење плана у
износу од 96,8 %. Од укупног броја извршених контрола, 309 контрола је била са неправилностима, те је предузето 284
управних мјера, од чега је корективних 280 и репресивних 4. Због почињених прекршаја издато је укупно 68 прекршајних
налога у укупној вриједности од 75.900 КМ.
Приоритети ветеринарске инспекције одређивани су у складу са планом и актуелном ситуацијом везано за специфичне
Допринос остварењу
захтјеве других органа, институција, пријаве и притужбе као и епизоотиолошку ситуацију у земљи и окружењу.
стратешког циља
Републичка ветеринарска инспекција се у току провођења плана контрола суочава са ситуацијом да на подручју појединих
општина нема ветеринарских инспектора, тако да поједине послове је принуђена да обавља у циљу сузбијања заразних
болести, провођења мјера у области безбједности хране, узорковања и мониторинга, како би се обезбиједио ветеринарски
надзор у тим општинама. Имајући у виду да се ради о општинама у руралним подручјима, инспектори често прелазе
десетине километара, стога је утрошак времена непримјерен планираном тако да се наведене контроле не могу прецизно
планирати.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
У извјештајном периоду од укупног броја извршених контрола, 25 % 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
80 % усклађених са
75 % усклађених са ускладило са прописима на снази имајући у виду да имплементација нових
субјеката који испуњавају
прописаним
прописаним
прописа усклађених са ЕУ стандардима није завршена и да нису обезбијеђени
услове у односу на укупан
условима
условима
сви услови за имплементацију истих у потпуности. То се посебно односи на
број контролисаних субјеката
већи дио прописа који су донесени од стране институција на нивоу Босне и
Херцеговине, а који нису усклађени са ентитетским, односно нису обезбијеђени
услови за њихову имплементацију.
Проценат привредних
100 % привредних
Привредни субјекати који желе да извозе у ЕУ су регистровани за извоз и
субјеката регистрованих за
субјеката који желе
100 %
испуњавају захтјеве за извоз у ЕУ.
извоз, који испуњавају
да извозе у ЕУ
70

захтјеве за извоз у ЕУ
Проценат реализованих
програма надзора које
доносе друге институције на
нивоу Републике Српске и
Босне и Херцеговине

Регистар животиња

95 % извршене све
програмом
планиране мјере

95 %

Све контролисане
животиње
обиљежене и
евидентиране у
складу са
прописаним
роковима

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

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.
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
У извјештајном периоду 73,4 % контролисаних ветеринарских организација је
ветеринарских организација
73,4 %
85 % контролисаних
испуњавало прописане услове за обављање дјелатности и спровођење
које испуњавају прописане
контролисаних
ветеринарских
обавезних мјера. Неуредне контроле су већим дијелом биле посљедица
услове за обављање
ветеринарских
организација
одлива кадрова, што је утицало на испуњеност услова у погледу обавезног
дјелатности и спровођење
организација
кадра сходно организационој структури ветеринарских организација.
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
Ветеринарска инспекција вршила је редовне и ванредне контроле субјеката који прометују храну за животиње и храну
животињског поријекла како би се обезбиједила здравствена исправност и прописани квалитет, а настављене су циљане
активности у свим секторима производње хране ради усклађивања са прописаним стандардима, са акцентом на сектор
Допринос остварењу
мљекарства, производњу меса, производе рибарства, пчеларства и друге производе животињског поријекла.
оперативног циља
У сектору перадарства настављене су контроле субјеката који врше узгој перади, клање и прераду меса перади, као и
производњу и паковање јаја за конзум након проведене ревизије од стране тима Европске Комисије - Главне управе за
здравље и сигурност хране који су дали позитивно мишљење и препоруке за унапређење система.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје
Број контрола у области
је план извршен у проценту од 69,4 %.
производња и промет
Имајући у виду да је у претходној години завршена регистрација фарми музних
653
453
сировина и хране
грла и сабиралишта за сирово млијеко, фарми перади, и других објеката у
животињског поријекла
складу са имплементацијом прописа у области хране животињског поријекла и
да је ветеринарска инспекција провела службене контроле у сврху провјере
71

Број контрола у области
производња и промет хране
за животиње

52

Број контрола у области
производње и промета
ветеринарских лијекова

56

Редни
број

7.1.1.

7.1.2.

Назив активности
Инспекцијске контроле у области производње
и 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

испуњености услова, а сходно проведеној ревизији од стране Европске
Комисије која је дала позитивно мишљење са препорукама, можемо закључити
да је дошло до уређивања стања на терену као и да није било потребе за
повећаним надзором, контроле су акцентиране на друге области, и да су имале
за циљ уређење пословања субјеката у ланцу хране од „њиве до трпезе“.
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је од годишњег плана, гдје
је план извршен у проценту од 105,8 %.
Контрола производње и промета хране за животиње вршена је у току редовних
55
контрола испуњености услова производње и промета, као и у случајевима када
су у мониторингу утврђене повећане вриједности састојака у храни за
животиње.
Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје
је план извршен у проценту од 39,3 %.
У веледрогеријама и ветеринарским апотекама вршена је контрола промета и
употребе ветеринарско-медицинских производа. У овој области дошло је до
смањеног броја субјекта који прометују ветеринарске лијекове, посебно у
склопу ветеринарских организација, гдје су због недостатка ветеринарског
22
кадра престало са прометом лијекова у малопродаји, а употреба и
прометовање лијека контролисана је кроз контроле обављања ветеринарске
дјелатности на фармама и у ветеринарским организацијама.
Такође, није било појаве резидуа супстанци у храни, као посљедице
неконтролисаног промета и употребе ветеринарских лијекова, као ни појаве
нерегистрованих лијекова на тржишту БиХ и Републике Српске.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
ветеринарске
инспекције

ДА

Сектор
ветеринарске
инспекције

ДА
72

7.1.3.

7.1.4.

7.1.5.

недозвољених супстанци, означавања и
декларисања хране животињског поријекла.
Инспекцијске контроле испуњености
ветеринарско-здравствених 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.
Инспекцијске контроле промета ветеринарских
лијекова и помоћних ветеринарских средстава
у веледрогеријама и ветеринарским
апотекама, као и на фармама, гдје ће акценат
бити на употреби лијекова, као и контроли
прописаних каренци.

Сектор
ветеринарске
инспекције

ДА

Сектор
ветеринарске
инспекције

ДА

Сектор
ветеринарске
инспекције

ДА

Сектор
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
Републици Српској и Босни и Херцеговини, и према програмима контрола болести донесеним од стране Министарства и
Допринос остварењу
Канцеларије за ветеринарство БиХ.
оперативног циља
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.
Мјере учинка за излазне
Очекивани годишњи
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је од годишњег плана, гдје
је план извршен у проценту од 168 %.
Имајући у виду комплексну епизоотиолошку ситуацију у земљи и окружењу у
Број контрола у области
236
397
претходним годинама везано за појаву болести бруцелозе, плавог језика и
заразних болести и зооноза
квргаве коже, у извјештајном периоду су појачано надзиране ове болести, иако
није било ескалације болести плавог језика, нити сумњивих случајева на болест
квргаве коже. Због ескалације болести бруцелозе код људи у Федерацији Босне
7.1.6.

Провођење плана праћења резидуа (ППР).
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Број контрола у области
ветеринарске дјелатности

163

Број контрола у области
узгоја, заштите и добробити
животиња

59

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
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

и Херцеговине у Републици Српској су вршене појачане контроле провођења
превентивних мјера вакцинације и кретања животиња, што је резултирало да
није било већих жаришта болести 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.
Наведене активности узроковане неповољном епизотиолошком ситуацијом у
региону, довеле су до већег броја контрола од планираног.
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је од годишњег плана, гдје
је план извршен у проценту од 112,9 %.
У области ветеринарске дјелатности контролисане су ветеринарске
184
организације сходно плану и приоритетима, као и приликом провођења
контрола у другим областима, а посебно у склопу провођења мјере ради
контроле заразних болести, што је и довело до повећања броја контрола
сходно епизотиолошкој ситуацији.
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је од годишњег плана, гдје
је план извршен у проценту од 116,9 %.
69
Повећање броја контрола је резултат провођења мјера у циљу заштите од
заразних болести, што је резултирало и провођењем мјера у области узгоја,
заштите и добробити животиња.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Сектор
ветеринарске
инспекције

Сектор
ветеринарске
инспекције
Сектор

ДА

ДА
ДА
74

фармама перади.

ветеринарске
инспекције

Инспекцијске контроле ветеринарских
организација сходно плану и приоритетима,
Сектор
7.2.4.
као и приликом провођења контрола у другим
ветеринарске
ДА
областима, а посебно у склопу провођења
инспекције
мјере ради контроле заразних болести.
Инспекцијске контроле начина држања и
Сектор
7.2.5.
поступања са животињама, с посебним
ветеринарске
ДА
акцентом на добробит и 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 2019. години републичка водна инспекција извршила је 959 контрола од чега су 782 (81.5%)
контроле биле редовне, док су преосталих 18.5% биле ванредне контроле. Од укупног броја извршених контрола неуредне
су биле 334 (34,8 %) контроле. Изречено је 314 управних мјера (од чега 296 мјера отклањања неправилности, 17 забрана рада
Допринос остварењу
и једно рушење) и 56 прекршајних мјера (50 мјера изречено је издавањем прекршајнога налога и 6 издавањем прекршајних
стратешког циља
пријава). Укупна вриједност прекршајних налога у 2019. години износи 182.900 КМ. У току године издато је 6 прекршајних
пријава (по три за правно и одговорно лице). На рјешења инспектора изјављено је 5 жалби. У току године једна жалба је
одбачена.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат неуредних
Водни инспектори су извршили 99 контрола заштитних водних објеката од чега
контрола заштитних водних
55 %
56,6 %
је било неуредних 56.
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 водних аката и извршење услова из водних аката, коришћења вода и снабдијевање водом и других захтјева
прописаних законом.
Допринос остварењу
Одступања укупног броја извршених контрола по областима надзора у односу на планиране приоритете су релативно мала. У
оперативног циља
областима заштита вода, заштита од вода и остало план је у потпуности извршен, док је у областима уређење водотока и
коришћење вода дошло до благог подбачаја. Одступања су посљедица појачаног броја контрола из области заштита од вода
до којег је дошло током мјесеца маја због најављених могућих поплава као и посљедица ванредних инспекцијских контрола
које су најчешће вршене по пријавама и притужбама грађана.
Мјере учинка за излазне
Очекивани годишњи
Реализовани
Образложење
75

(директне) резултате

резултат

Број контрола у области
заштите вода

476

Број контрола у области
заштите од вода

100

Број контрола у области
уређење водотока

154

Број контрола у области
коришћења вода

191

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

10

Редни
број
8.1.1.

Назив активности
Инспекцијске контроле у области заштите

резултат

У области заштите вода извршено је 486 контрола, од чега је 185 контрола било
неуредно. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и
предузели 178 управних мјера, и то 177 корективних и 1 репресивна. План је
486
остварен са 102,1 %.
Из ове области био је већи број ванредних контрола по представкама и
притужбама грађана, што је довело до извршења већег броја контрола.
У области заштите од вода извршено је 159 контрола, од чега су 62 контроле
биле неуредне. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и
предузели 57 управних мјера, и то 50 корективних и 7 репресивних. План је
159
остварен са 159,0 %. У овој овласти дошло је до већег броја контрола од
планираног због појачаног надзора заштитних водних објеката током мјесеца
маја, које су спроведене ради превенције могућих поплава.
У области уређење водотока извршено је 126 контрола, од чега је 18 контрола
било неуредно. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и
предузели 16 управних мјера, и то 8 корективних и 8 репресивних. План је
126
остварен са 81,8 %. У овој области није у потпуности испуњен планом
предвиђен број контрола због неповољних временских услова током
прољетних мјесеци 2019. године.
У области коришћења вода извршено је 159 контрола, од чега је 58 контрола
било неуредно. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и
предузели 53 управне мјере, и то 52 корективне и 1 репресивну. План је
159
остварен са 83,2 %. Планирани број контрола у овој области није у потпуности
извршен због великог броја ванредних контрола у областима заштита вода и
заштита од вода.
У осталим областима које се не могу разврстати по претходним областима
извршено је 29 контрола, од којих је 11 било неуредно. У контролама
инспектори су утврдили разне неправилности и предузели 10 управних мјера, и
29
то 9 корективних и 1 репресивну. План је остварен са 290 %. И ако у процентима
одступање изгледа велико, у питању је само 19 контрола разлике. До мањег
броја планираних од броја извршених контрола је дошло зато што провјере из
ове области су често у саставу других области, па их је тешко предвидјети.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор водне
ДА
76

вода, гдје ће се контролисати: испуштања
инспекције
отпадних вода, посједовања водних аката,
прописаних водних евиденција, извршење
услова из водних аката и друго.
Инспекцијске контроле у области заштите од
вода, гдје ће се контролисати: одржавање
Сектор водне
8.1.2.
ДА
водних објеката и уређаја од општег значаја,
инспекције
регистрација и друго.
Инспекцијске контроле у области уређење
водотока, гдје ће се контролисати:
Сектор водне
8.1.3.
ДА
регистрација, посједовање водних аката,
инспекције
извршење услова из сагласности и друго.
Инспекцијске контроле у области коришћења
вода, гдје ће се контролисати: регистрација,
Сектор водне
8.1.4.
посједовање водних аката, прописане водне
ДА
инспекције
евиденције, извршење услова из водних аката
и друго.
Инспекцијске контроле у осталим областима,
гдје ће се контролисати финансијска
дисциплина обвезника водних накнада, то јест
Сектор водне
8.1.5.
обрачунавања и плаћања посебних водних
ДА
инспекције
накнада и друге области које се не могу
разврстати по 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
Техничка инспекција је у 2019. години извршила 2.479 инспекцијских контрола, од планираних 2.370, од чега је неуредних
350 или 14,1 %. Oд стране инспектора предузете су 322 управне мјере, од чега 318 или 98,8 % се односило на превентивне
Допринос остварењу
мере (отклањање неправилности) и 4 или 1,2 % на репресивне мјере (забрана рада). Укупно је предузето 46 прекршајних
стратешког циља
мерa, од чега 40 прекршајних налога и поднесено је 6 захтјева за покретање прекршајног поступка. Укупан износ изречене
казне по прекршајним налозима за правно лице износи 250.000 КМ, одговорно лице 55.000 КМ, што укупно износи 305.000
КМ. Износ изречене казне суда за правно лице је 91.502 КМ, за одговорно 35.900 КМ, што укупно чини 127.402 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених
100 % извршених
53,7 %
У извјештајном периоду у области рударства (без електроенергетике у
77

инспекцијских прегледа и
надлежном министарству
достављених записника о
инспекцијском прегледу
рударских радова и објеката
према чл. 82. Закона о
рударству

инспекцијских
прегледа према чл.
82 Закона о
рударству

Број контрола квалитета
моторних горива према
прописаном Програму
утврђивања усклађености
квалитета течних нафтних
горива
Проценат извршених
инспекцијских прегледа
правних лица која се баве
детаљним геолошким
истраживањима, израдом и
ревизијом геолошке
документације, вођењем
књига евиденције резерви
минералних сировина и
пословима стручног надзора
над извођењем геолошких
истраживања, као и правних
лица која се баве
експлоатацијом минералних
сировина у дијелу који се
односи на геолошка
истраживања и посједовање
одговарајуће геолошке
документације, те
достављање записника о
извршеном инспекцијском

Извршење
Програма
утврђивања
усклађености
квалитета течних
нафтних горива

100 % извршених
инспекцијских
прегледа према чл.
56 Закона о
геолошким
истраживањима

рударству) надзор на читавом подручју Републике Српске је вршио 1 инспектор,
док су планом предвиђена 2 извршиоца.
Електроенергетски инспектор је вршио контроле из области електроенергетике
у рударству на основу овлашћења директора Инспектората. У извјештајном
периоду службеник је раскинуо радни однос, те током дијела извјештајног
периода није било инспектора у овој области. На реализацију мјере учинка је
утицала и чињеница да су инспектори током извјештајног периода поред
инспекцијских прегледа према чл. 82 Закона о рударству, вршили и контроле
нелегалне експлоатације минералних сировина.
Извршен Програм
утврђивања
усклађености
квалитета течних
нафтних горива

Планирано је 897, а извршено је 1.209 контрола. Број контрола у области нафте
и гаса је директно условљен Програмом утврђивања усклађености квалитета
течних нафтних горива које два пута годишње доноси Министарство енергетике
и рударства. Број контрола (узорковања) предвиђен Програмом, а у дијелу
који се односи на техничку инспекцију, је у потпуности испоштован.

67,5 %

У извјештајном периоду у области геологије један инспектор је отишао у
пензију, док је нови инспектор примљен касније у радни однос, што је утицало
на број извршених инспекцијских прегледа према чл. 56 Закона о геолошким
истраживањима.
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прегледу надлежном
министарству, према чл. 56.
Закона о геолошким
истраживањима.
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 остварењу
У области електроенергетике извршено је 348 контрола од чега редовних контрола 246 или 70,7 %, а ванредних контрола
оперативног циља
102 или 29,3 % од укупног броја извршених контрола. У 2019. години планирано је да се изврши 428 контрола.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У извјештајном периоду није било контрола производње електричне енергије.
Надзор у овој области вршила су 3 инспектора, а планом за 2019. годину
Број контрола производње
23
0
планирана су 4 извршиоца. Због повећаног броја представки у области
електричне енергије
дистрибуције електричне енергије, те мањег броја инспектора од планираног,
план у овој области није извршен.
Број контрола преноса
Због повећаног броја представки у области дистрибуције електричне енергије,
30
6
електричне енергије
те мањег броја инспектора од планираног, план у овој области није извршен.
Током извјештајног периода извршено је 315 контрола дистрибуције
Број контрола дистрибуције
електричне енергије. Због мањег броја извршиоца од планираног, планирани
375
315
електричне енергије
број контрола није извршен и поред тога што је у овој области био највећи број
ванредних контрола. Преко 50 % извршених контрола је било неуредно.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Током извјештајног периода инспектори нису
Инспекцијске контроле одржавања
вршили контроле у овој области, јер је фокус рада
електроенергетских објеката, постројења,
због великог броја пријава и притужби стављен на
опреме и инсталација, те редовна мјерења и
Сектор техничке
9.1.1.
НЕ
област дистрибуције електричне енергије. Свакако
испитивања у циљу смањења губитака и
инспекције
је и мањи број извршиоца, од планираног утицао на
квалитетније и поузданије испоруке
извршење плана (3 извршиоца на цијелу територију
електричне енергије.
Републике Српске).
Инспекцијске контроле техничке исправности
електроенергетских објеката у смислу
Сектор техничке
9.1.2.
ДА
редовности њиховог одржавања, вршења
инспекције
периодичних мјерења и испитивања, примјене
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техничких норматива и заштите
електроенергетских објеката и друго.
Инспекцијске контроле техничке исправности,
примијењености мјера заштите и вођење
Сектор техничке
9.1.3.
техничке и друге документације на
ДА
инспекције
високонапонској мрежи, нисконапонској
мрежи и трафостаницама.
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 извршене су 683 контроле од чега 602 или 88,1 % редовних и 81 или 11,9 % ванредних.
Oно што бисмо посебно издвојили је то да је термоенергетска инспекција, између осталог, у току 2019.године прегледала:
Допринос остварењу
9.814 пропан-бутан боца, 3.061 боца за техничке и друге гасове, 1.560 аутогасних резервоара за погон моторних возила, 261
оперативног циља
аутоклава, измјењивача и других посуда, 226 стабилних посуда за компримовани ваздух, 189 стабилне посуде за течни
нафтни гас, 136 пропан-бутан боца на продајним местима, 25 боца за техничке и друге гасове на продајним местима, 13
аутоцистерни.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У извјештајном периоду извршене су 683 контроле из области
термоенергетике. Број контрола у овој области је условљен захтјевима
Број прегледа у области
631
683
субјеката надзора за преглед и одобравање употребе посуда под притиском, те
термоенергетике
је због тога извршено више контрола него што је планирано.
Током извјештајног периода надзор је извршен по свим захтјевима.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
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,
Сектор техничке
9.2.1.
ДА
аутоклави, измјењивача и других стабилних
инспекције
посуда, стабилних посуда за компримовани
ваздух, покретних посуда за пропан-бутан гас,
покретних посуда за техничке гасове,
покретних посуда за пропан-бутан гас на
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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 извршено је 158 контрола од чега се 104 или 65,8 % односило се на редовне контроле, а 54 или 34,2 % на
Допринос остварењу
ванредне контроле. Од укупног броја 48 контрола или 30,4 % од укупног броја извршених контрола су биле контроле извршења
оперативног циља
решења. Донесено је 55 рјешења о отклањању неправилности и 4 забране.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Број контрола у области
рударства (без
Надзор у овој области на читавом подручју Републике Српске је вршио 1
240
149
електроенергетике у
инспектор, док су планом предвиђена 2 извршиоца.
рударству)
Електроенергетски инспектор је вршио контроле из области електроенергетике
Број контрола у области
у рударству на основу овлашћења директора Инспектората. У извјештајном
електроенергетике у
54
9
периоду службеник је раскинуо радни однос, те током дијела извјештајног
рударству
периода није било инспектора у овој области.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области рударства,
гдје ће се контролисати субјекти који се баве
Сектор техничке
9.3.1.
експлоатацијом минералних сировина и
ДА
инспекције
субјекти који врше услуге у области рударства
као и објеката у саставу рудника.
Инспекцијске контроле у области
електроенергетике у рударству, гдје ће се
Сектор техничке
9.3.2.
контролисати субјекти који се баве израдом и
ДА
инспекције
ревизијом техничке документације, вршењем
периодичних прегледа и испитивања и
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оспособљавање радника за самосталан и
безбједан рад у електро енергетским
објектима, коришћењем и одржавањем
електроенергетских објеката у рудницима са
површинском и подземном експлоатацијом и
објектима прераде минералних сировина.
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
У области геологије извршена је 81 контрола од чега је 73 или 90,1 % редовних контрола, а 8 или 9,9 % ванредних контрола.
Допринос остварењу
Од укупног броја 17 контрола или 25,9 % од укупног броја извршених контрола су биле контроле извршења решења.
оперативног циља
Донесено је 17 рјешења о отклањању неправилности.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У једном дијелу извјештајног периода област геологије је била без инспектора
Број контрола у области
120
81
који би вршио надзор, због одласка инспектора у пензију, те каснијег пријема
геологије
новог инспектора.
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 минералних сировина,
Сектор техничке
9.4.1.
ДА
експлоатацијом минералних сировина и
инспекције
израдом и ревизијом техничке документације
и 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 току 2019. године у области нафте и гаса извршено је 1.209 контрола и том приликом узорковано 2.238 узорака течних нафтних
горива и то: 1.413 узорка дизел горива, 7 узорака безоловног моторног бензина БМБ 100, 127 узорак безоловног моторног бензина
Допринос остварењу БМБ 98, 688 узорака безоловног моторног бензина БМБ 95 и 3 узорака лож уља средњег (ЛУС).
оперативног циља
Укупно неусаглашених узорака горива по БАС стандардима у 2019. години било је 37, од чега: 35 неусаглашених узорка дизел горива
и 2 неусаглашен узорак БМБ 95. У односу на 2018. годину, у којој је било 39 неусаглашених узорка, евидентирано је благо смањење
броја неусаглашених узорака у извјештајној години.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
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Контрола квалитета моторних
горива

Редн
и
број

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

Назив активности

Број узорака у
Годишњим планом предвиђено је да се изврши 897 контрола. План у области
складу са
нафте и гаса је увек оријентациони, јер се број узорака дефинише Програмом
Програмом
утврђивања квалитета течних нафтних горива који доноси Министарство
утврђивања
енергетике и рударства. Реализовани резултат се може приказати као 100% у
усклађености
смислу да је број узорака у потпуности усклађен са Програмом, али је у овој
квалитета течних
области извршено 1.209 контрола, што је више од планираног броја.
нафтних горива
Реализација активности
Носилац

Статус
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
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 усклађености
Сектор техничке
9.5.1. квалитета течних нафтних горива врши се за два
ДА
инспекције
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
Републичка саобраћајна инспекција је у 2019. години извршила 1.301 контролу. Од укупног броја извршених контрола, 361
Допринос остварењу
контрола је било са неправилностима, те је предузето 199 управних мјера, од чега су корективне 135 и репресивне 64. Због
стратешког циља
почињених прекршаја издата су укупно 345 прекршајна налога у укупној вриједности од 192.500 КМ и 4 прекршајне пријаве.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
У надзору станица техничких прегледа извршене су 332 инспекцијске контроле
или 26 %, од чега је 65 или 18 % неуредних. Посебно су значајне репресије у
Проценат затворених станица
управном поступку – затварање станица техничког прегледа на одређени
техничког прегледа у односу
5,43 %
5,6 %
период, које доприносе дисциплиновању контролисаних субјеката. Инспектори
на укупан број контролисаних
су у контроли станица техничких прегледа испоставили 18 рјешења о забрани
станица техничког прегледа
рада станица техничких прегледа (период 15 - 90 дана). Евидентно је да се
смањује број фиктивних техничких прегледа, а да инспектори настављају
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репресије у погледу изрицања управних и прекршајних мјера.
Значајан помак је направљен у борби против нелегалног превоза у Републици
Српској, посебно на правцу Кнежево - Бања Лука, Рибник - Бања Лука,
Проценат возила искључених
Мркоњић Град - Бања Лука и Шипово - Бања Лука. Нелегалан превоз лица у
из саобраћаја у односу на
5%
5,1 %
међународном друмском саобраћају на релацији Београд, Нови Сад – Сарајево,
укупан број контролисаних
је сведен на најмању могућу мјеру. Остварена је добра сарадња са органима
возила
Министарства унутрашњих послова Републике Српске и са Граничном
полицијом Босне и Херцеговине.
У извјештајном периоду у области јавних путева је било 2 % више неуредних
Проценат неуредних
контрола од планираног. Углавном је у питању проблематика везана за
контрола у области јавних
34 %
36 %
редовно одржавање пута и заштиту пута, те је том приликом изречено 68
путева
прекршајних налога на износ од 4.300 КМ (физичко лице), 12.000 КМ
(одговорно лице) и 47.000 КМ (правно лице).
У извјештајном периоду у два наврата је вршена редовна инспекцијска
контрола са инспекцијама Републике Србије, музејско - туристичке пруге
Вишеград - Добрун - Мокра Гора. Такође је вршена контрола пруге на дионици
Проценат неуредних
Рума – Брасина (Зворник). Посљедице по животе лица у жељезничком
контрола у области
19 %
11 %
саобраћају су у благом пaду у 2019. години у односу на претходну годину.
жељезничког саобраћаја
Смртно страдалих у жељезничком саобраћају било је 5 а повређених 4 . И даље
је исказан ризик неуређених прелаза локалног и некатегорисаног пута преко
пруге у нивоу .
У области поштанског саобраћаја, у договору са ресорним министарством
обустављена је активност у контроли самодоставе рачуна за извршене
Проценат неуредних
комуналне и друге услуге. Пресуде у којима је Инспекторату наложено плаћање
контрола у области
38 %
26 %
судских трошкова по питању пресуда у контроли самодоставе рачуна, су
поштанског саобраћаја
утицале да се обустави даља контрола наведених субјеката, док се не измјени
материјални пропис. Наведено је утицало и на мањи постотак неуредних
контрола од планираног броја.
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
Републичка саобраћајна инспекција је континуирано проводила инспекцијски надзор у области друмског саобраћаја, а у
Допринос остварењу
циљу сузбијања и отклањања фиктивних техничких прегледа моторних возила, обезбјеђивања примјене Закона о превозу у
оперативног циља
друмском саобраћају и повећања безбједности друмског саобраћаја у Републици Српској.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Број контрола у области
577
534
Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје
84

друмског превоза

Број контрола у области
техничких прегледа

Редни
број

317

Назив активности

је план извршен у проценту од 92,5 %.
Узимајући у обзир да је направљен значајан помак у борби против нелегалног
превоза у Републици Српској, током извјештајног периода више контрола је
вршено у области техничких прегледа, гдје је извршено више контрола од броја
планираних контрола.
У области друмског саобраћаја извршене су 534 контроле, од којих је 173 било
неуредно. Том приликом инспектори су изрекли 75 управних мјера и 163
прекршајне мјере (161 прекршајни налог и 2 прекршајне пријаве).
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је од годишњег плана, гдје
је план извршен у проценту од 104,7 %.
332
У области техничких прегледа инспектори су извршили 332 инспекцијске
контроле, од којих је 65 било неуредно. Том приликом изрекли су 39 управних
мјера и 109 прекршајних налога.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Инспекцијске контроле у области друмског
превоза, гдје ће се радити провјера
испуњавања прописаних услова за обављање
Сектор
одређене врсте превоза, за рад аутобуских
10.1.1.
саобраћајне
ДА
Не
станица, уредног одржавања реда вожње,
инспекције
извршавања задатака и послова станичног
особља и посаде возила, аутобуских станица и
терминала градског и приградског саобраћаја.
Инспекцијске контроле у области техничких
прегледа, гдје ће се провјеравати регистрација
Сектор
станице техничког прегледа, упис у
10.1.2.
саобраћајне
ДА
Не
регистар/одобрење Министарства, вршење
инспекције
техничког/лиценцног прегледа, евиденције и
друго.
Оперативни циљ 10.2. Обезбиједити изградњу и реконструкцију, одржавања и заштиту јавних путева у складу са законом
Допринос остварењу
Инспекцијским надзором у области јавних путева континуирано су провођење мјере у циљу изградње и реконструкције,
оперативног циља
одржавања и заштите јавних путева у складу са законом.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Број контрола у области
260
272
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је од годишњег плана, гдје
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јавних путева

Редни
број

Назив активности

је план извршен у проценту од 104,6 %.
У области јавних путева извршене су 272 контроле, од којих је 99 било
неуредно. Том приликом инспектори су изрекли 66 управних мјера и 70
прекршајних мјера (68 прекршајних налога и 2 прекршајне пријаве).
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Инспекцијске контроле у области јавних
путева, гдје ће се провјераваће стање јавних
Сектор
10.2.1. путева, примјена техничких и других прописа у
саобраћајне
ДА
Не
погледу изградње, реконструкције, одржавања
инспекције
и заштите јавних путева.
Оперативни циљ 10.3. Осигурати безбједност и ефикасност обављања превоза са становишта поштовања прописа, стандарда, техничких норматива и норми
квалитета пруга и пружних постројења, сигнално-сигурносних уређаја и опреме, контактне мреже и подстаница високог напона возова
Допринос остварењу
Инспекцијским и другим мјерама смањен је ризик од настанка саобраћајних незгода са већим посљедицама по животе људи
оперативног циља
и већим материјалним штетама, односно смањени су ризици настанка судара и исклизнућа возова.
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 80 %. У области жељезничког саобраћаја
Број контрола у области
извршене су 92 контроле, од којих је 10 било неуредно. Том приликом издато је
115
92
жељезничког саобраћаја
10 управних мјера. У извјештајном периоду само 1 инспектор за жељезнички
саобраћај је вршио контроле на цијелој територији Републике Српске, што је
довело до извршења мањег броја контрола од планираног.
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 саобраћајноСектор
10.3.1. транспортних и техничких прописа, техничка
саобраћајне
ДА
Не
исправности и опремљеност возних средстава,
инспекције
опремљеност возова и службених мјеста
посебним средствима, прибором и опремом,
примјена прописа из области сигнализације и
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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 план извршен у проценту од 41,4 %.
У области водног саобраћаја извршено је 12 контрола, од којих је 1 контрола
Број контрола у области
била неуредна, те је том приликом инспектор изрекао 1 управну мјеру.
29
12
водног саобраћаја
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, што је утицало на број контрола у
овој области.
Реализација активности
Редни
Статус
Влада
Назив активности
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
број
ДА / НЕ
утврдила
Инспекцијске контроле у области водног
саобраћаја, гдје ће се провјеравати
безбједност и ефикасност обављања превоза
Сектор
са становишта поштовања прописа, стандарда,
10.4.1.
саобраћајне
ДА
Не
техничких норматива и норми квалитета
инспекције
пловног пута и објеката значајних за
безбједност пловидбе, домаћих цивилних
пловних и плутајућих објекта.
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
Број контрола у области
87
31
Проценат извршених инспекцијских контрола мањи је од годишњег плана, гдје
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поштанског саобраћаја

Редни
број

Назив активности

је план извршен у проценту од 35,6 %. У области поштанског саобраћаја
извршена је 31 контрола, од којих је 8 било неуредно. Том приликом
инспектори су изрекли 2 управне мјере и 7 прекршајних налога. Наведена
област надзора је организована ангажовањем инспектора друмског саобраћаја,
по овлаштењу директора, у мјери у којој то потребе посла допуштају.
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 трошкова по питању пресуда у контроли самодоставе рачуна, су
утицале да се обустави даља контрола наведених субјеката, док се не измјени
материјални пропис.
Све наведено је утицало на извршење мањег броја контрола од планираног.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Инспекцијске контроле у области поштанског
саобраћаја, гдје ће се провјеравати јавни
поштански емитери и поштански оператери,
Сектор
10.5.1.
примјена цјеновника за универзалне и
саобраћајне
ДА
Не
резервисане поштанске услуге, контрола
инспекције
покривености подручја поштанском мрежом
и друго.
Оперативни циљ 10.6. Обезбиједити тренд уредног и безбједног косог и вертикалног транспорта
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
У осталим областима које се не могу разврстати по претходним областима или
у којима провјере потичу из више области план није реализован. У области
Број контрола у осталим
косог и вертикалног транспорта извршено је 28 контрола, од којих су 4 биле
областима које се не могу
неуредне. Том приликом су предузете 4 превентивне управне мјере.
разврстати по претходним
57
28
Примјетно је да је интензивни надзором у овој области током претходних
областима или у којима
година довео до веће уређености у овој области. Током извјештајног периода
провјере потичу из више
није било репресивних мјера у области косог и вертикалног транспорта.
области
Олимпијски центар Јахорина и Ски центар Равна Планина Пале су били у
функцији током цијелог извјештајног периода . У првој половини 2019. године
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Редни
број

Назив активности

Ски центар Кнежево није био у функцији, што је утицало на укупан број
контрола у овој области.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Инспекцијске контроле у области косог и
вертикалног транспорта и у осталим областима
Сектор
10.6.1. које се не могу разврстати по претходним
саобраћајне
ДА
Не
областима или у којима провјере потичу из
инспекције
више области.
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 од планираних 1.166 контрола, извршено је 1.184 контроле. Анализом података о
извршеним инспекцијским прегледима видљиво је да план за посматрани извјештајни период остварен са 101,5 %. Од
Допринос остварењу
укупног броја извршених контрола, 298 контрола је било са неправилностима, те је предузета 271 управна мјера, од чега је
стратешког циља
корективних 241 и репресивних 30. Због почињених прекршаја издато је укупно 43 прекршајних налога у укупној вриједности
од 69.500 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани годишњи
Реализовани
Образложење
резултате
резултат
резултат
У области урбанизма и грађења извршено је 555 контрола, а неправилности су
утврђене у 114 прегледа (20,5 %). Управне мјере су предузете у 96 случајева, а у
72 (75 %, од укупног броја управних мјера) прегледа наређене мјере
отклањања неправилности. Репресивне мјере су предузете у 24 случаја (25,0 %
од укупног броја управних мјера) и то 11 пута је забрањено је обављање
дјелатности због неиспуњавања услова за рад прописаних лиценцом за
1,6 % мање
Квалитет градње и нелегална
грађење објеката, израду техничке и просторно планске документације,
2% мање неуредних
неуредних
изградња доведени у
лиценцом за вршење енергетског надзора и лиценцом за ревизију техничке, 1
контрола у области
контрола у
законске оквире редовним
забрана производње грађевинског материјала, изречено је 6 забране грађења
урбанизма и грађења
области
контролама коришћења
објеката те 2 мјере рушења, односно уклањања изграђеног објекта, те 4 мјере
на годишњем нивоу
урбанизма и
законских прописа
забране даље израде просторно-планске документације (регулациони план). У
грађења
10 случајева покренут је захтјев за укидање или умањење лиценце по праву
надзора, након контроле извршења рјешења као и три захтјева за оцјену
законитости израђене просторно-планске документације Уставном суду РС.
Издато је 22 прекршајна налога у вриједности 34.000 КМ у областима
испуњености услова за рад, грађења, израде просторно-планске документације
као и производње грађевинског материјала. Број контрола у коме су утврђене
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неправилности је за 1,6 % мањи у односу на исти извјештајни период 2018.
године.
У извјештајном периоду десио се пожар на простору некадашње "Енергане", у
кругу бивше фабрике "Инцел", који је проузроковао загађење земљишта
полихлорованим бифенилима (пирален), тешким металима и другим штетним
Сва мјерења
материјама на одређеним локацијама у "Пословној зони" а.д. Бања Лука. У
Квалитет ваздуха и земље
нису била у
сарадњи са Министарством за просторну уређење, грађевинарство и екологију,
Сва мјерења у законски
обезбијеђен сталним
законски
које је исходовало средства за санацију контаминираног подручја пословне
прописаним оквирима
вршењем контрола
прописаним
зоне и одредило тим који ће направити пројекат санације, као и градском
оквирима
еколошком инспекцијом у извјештајном периоду путем ЈНУ "Институт за
заштиту и екологију Републике Српске" извршено је узорковање земљишта на
простору Пословне зоне на више локација, а који ће у наредном периоду
послужити за израду пројекта санације, која је у току.
Затварање нелегалних депонија је дуготрајан процес који изискује велика
Очекивани
материјална средства. Инспекција континуирано ради по овом питању, те
Број нелегалних депонија
годишњи
5
дјелује превентивно у циљу прилагођавања депонија законским условима. У
мање на годишњем нивоу
резултат није
извјештајном периоду инспекција је имала 6 мјера забрана предузећима која
реализован
се баве прикупљањем, транспортом, складиштењем и рециклажом отпада.
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 7 урбанистичко-грађевинских инспектора је вршило инспекцијски надзор грађења и
квалитета уграђених материјала у објекте који се граде, квалитета комплетне изградње, производње грађевинског
материјала са становишта поштовања прописа, стандарда, техничких норматива, норми квалитета као и са становишта
заштите потрошача у овој области у 80-так фабрика бетона (бетонаре) и 25-так асфалтних база, процедуре садржаја, поступка
Допринос остварењу
доношења и усвајања просторно-планске документације у 64 града/општине, испуњености услова за рад у око 1.200
оперативног циља
предузећа са лиценцама (20-так за израду просторно-планске документације, око 380 за израду техничке документације и
800 за грађење објеката), коришћења и техничког осматрања на 11 високих брана и око 800 мостова и тунела, изградње у 3
национална парка, рехабилитацији – обнови националних споменика културе као и одржавања истих, а који су на
привременој листи националних споменика.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Контроле у области испуњености услова за рад су као и у ранијим извјештајним
периодима, а на основу договора са представницима Министарства за
Број контрола у области
361
330
просторно уређење, грађевинарство и екологију биле приоритет рада (лиценце
испуњености услова за рад
за грађење, израду техничке и просторно-планске документације, лиценце за
вршење енергетског надзора и лиценце за ревизију техничке документације),
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Број контрола у области
коришћења изграђених
објеката

35

33

Број контрола у области
грађења објеката

93

54

Број контрола у области
просторно-планске,

58

51

гдје су неправилности утврђене у 16,9 % случајева од укупног броја контрола у
тој области (330), што је мање него у истом извјештајном периоду прошле
године (0,7 %), а знатно мање у односу на раније извјештајне периоде. Мјере
забране обављања дјелатности, због неиспуњавања услова прописаних
лиценцом, наређене су у 11 случајева (3,3% од укупно прегледаних лиценци).
Након контроле извршења рјешења, код субјеката који нису отклонили
недостатке у остављеним роковима, због којих су наређене мјере забране
обављања дјелатности или отклањања неправилности, покренуто је 10 захтјева
за укидања лиценци по праву надзора. На основу горе поменутог захтјева
инспекције, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију
је укинуло или умањило овлашћење прописано лиценцом у 7 случајева.
Дјеловањем републичке урбанистичко-грађевинске инспекције у посматраном
извјештајном периоду, након контроле извршења рјешења, утврђено је да су
субјекти контроле накнадно запослили 9 дипломираних инжењера разних
струка, као и 76 КВ радника грађевинске струке.
Континуираним радом се дошло до повећања броја уредних контрола у
области испуњености услова за рад и до смањења броја контрола извршења
рјешења, што је довело до неизвршења планираног броја контрола у овој
области.
У области коришћења изграђених објеката извршене су 33 контроле, што је
мање од годишњег плана контрола. У односу на исти извјештајни период 2018.
године, број неуредних контрола у овој области је мањи за 27,0 %.
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
належности градске/општинске инспекције (општине које немају заступљену
инспекцију) неправилности су утврђене у 11 прегледа (20,4 % у односу на
укупан број прегледа у области грађења), што је 15,5 % мање него у истом
извјештајном периоду прошле године. Изречено је 6 забрана даљег грађења
због одступања од пројектне документације а и издата су 2 ријешења о рушењу
објеката који гради.
Знатно мањи број неуредних контрола него у претходној години, довео је до
мањег броја контрола извршења рјешења, а самим тим и до неизвршења плана
у потпуности.
У области просторно-планске, урбанистичко-техничке и друге документације,
неправилности су утврђене у 19,6 % прегледа, од укупног броја прегледа, што је
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урбанистичко-техничке и
друге документације

Број контрола у области
производње грађевинског
материјала

Редни
број
11.1.1.

117

Назив активности
Инспекцијске контроле у области испуњености
услова за рад, гдје ће се контролисати лиценца
за вршење енергетског прегледа зграда,
лиценца за грађење објеката, лиценца за
израду и израда просторно-планске

за 9,0 % мање него за исти извјештајни период прошле године и изречене су 4
мјере забране, односно обуставе даље израде просторно-планске
документације. Покренуте су и 3 иницијативе испред Врховног суда Републике
Српске за оцјену уставности усвојене просторно-планске документације.
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 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 рјешења
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
се стање у области производње стратешких материјала (бетона и асфалта), а на
основу континуираних контрола републичке урбанистичко-грађевинске
инспекције већ дужи период, па тако и у овом извјештајном периоду, боље
него у ранијим периодима. Број неуредних контрола је нешто већи него у истом
изјештајном периоду за прошлу годину (2,8 %), но важно је напоменути да је
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изречена само 1 забрана производње, и то бетона. Контролом погона који се
баве производњом бетона и асфалта, на основу утврђених неправилности
наређиване су мјере отклањања неправилности, осим горе наведеног 1 случаја,
гдје је мјера забране наложена у контроли извршења рјешења. Квалитет
грађевинских производа ће у наредном периоду бити један од приоритета рада
како републичке, тако и градске/општинске урбанистичко-грађевинских
инспекција, ради побољшања и квалитета укупне градње.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
урбанистичкограђевинске и
ДА
НЕ
еколошке
инспекције
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11.1.2.

документације, лиценца за израду и израда
техничке документације, лиценца за
обављање стручних послова у области заштите
животне средине и лиценца за ревизију и
ревизија техничке документације.
Инспекцијске контроле у области коришћења
изграђених објеката, гдје ће се контролисати
коришћење (одржавање) и физичка
дотрајалост објекта, осматрање високих брана,
употреба објекта и друго.

11.1.3.

Инспекцијске контроле у области грађења
објеката, гдје ће се контролисати надзорни
орган, извођач, инвеститор и рад комисије за
технички преглед објекта.

11.1.4.

Инспекцијске контроле у области просторнопланске, урбанистичко-техничке и друге
документације, гдје ће се контролисати
издавање локацијских услова, издавање
одобрења за грађење, издавање одобрења за
употребу, садржај и поступак доношења
просторног плана и друго.

Сектор
урбанистичкограђевинске и
еколошке
инспекције
Сектор
урбанистичкограђевинске и
еколошке
инспекције
Сектор
урбанистичкограђевинске и
еколошке
инспекције

ДА

НЕ

ДА

НЕ

ДА

НЕ

Сектор
урбанистичко11.1.5.
грађевинске и
ДА
НЕ
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 (7 извршиоца) су у извјештајном периоду извршили укупно 629 контрола, а неправилности
су утврђене у 184 контроле (29,3 % од укупног броја извршених контрола), што је за 1,6 % мање неуредних контрола него у
Допринос остварењу
истом извјештајном периоду за 2018. годину. Глобално гледајући, а анализирајући раније извјештајне периоде може се
оперативног циља
указати на пораст дисциплине у примјени и поштовању прописа, стандарда и норми, као и цјелокупног уређења стања у овој
области.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Инспекцијске контроле у области производње
грађевинског материјала, гдје ће се
контролисати производња асфалта и
производња бетона.
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Број контрола у области
заштите животне средине

Редни
број

479

Назив активности

У извјештајном периоду извршено је 150 контрола више од планираног, гдје је
повећан број неуредних контрола довео до повећања броја контрола
извршења рјешења (180), што је утицало на укупан број контрола. 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 се инвеститорима,
који су евентуални загађивачи услов за издавање грађевинске дозволе,
629
претходно прибављена еколошка дозвола), али је такође утврђено да субјекти
контроле у одређеним случајевима не проводе у потпуности све мјере које су
прописане еколошким дозволама. Из тог разлога су инспектори у извјештајном
периоду, 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 169 рјешења о отклањању неправилности које
су кроз контролу извршења отклоњене.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Инспекцијске контроле у области заштите
животне средине, гдје ће се контролисати
Сектор
посједовање и испуњеност услова из еколошке
урбанистичко11.2.1. дозволе, посједовање и испуњеност услова из
грађевинске и
ДА
НЕ
дозволе за управљање отпадом, испуњеност
еколошке
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 2019. годину, може се констатовати да су задати радни циљеви остварени, без
обзира што је број прегледа остварен у незнатно мањем броју контрола у односу на план укупно посматрајући рад
инспекције рада. Ова констатација свакако не може се рећи ако се посматра област безбједности и заштите здравља радника
на раду.
Допринос остварењу
Републичка инспекција рада је у 2019. години извршила 5.369 контрола што чини 95,70% у односу на план. Од укупног броја
стратешког циља
извршених контрола, 1.791 контрола је била са неправилностима, те су предузете 1.383 управне мјере, од чега је
корективних 1.370 и репресивних 13. Због почињених прекршаја издат је укупно 505 прекршајни налога у укупној
вриједности од 991.250,00 КМ и 98 поднијетих захтјева за покретање прекршајног поступка код надлежних судова.
У 2019. години инспекција рада је дала свој пуни допринос правилној имплементацији радног законодавства. Иако су
инспектори рада у контролама донијели велики број рјешења којима су налагали отклањање утврђених неправилности код
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контролисаних субјеката корективним дјеловањем, знатно времена и труда су уложили у превенцију, кроз разговоре како са
послодавцима тако 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.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
У свим контролама
које су извршили
републички
инспектори рада
вршена је провјера
пријаве затечених
радника у
Јединствени систем
регистрације,
контроле и наплате
Смањен броја радника који
доприноса.
Број контрола планиран је са 34 инспектора рада и за рад током читаве године.
8 % мање радника
раде без закљученог уговора
Затечено је 333
Током године смањен је број инспектора (32 почетком године) за два
без закљученог
о раду, смањењем стопе
радника која нису
извршиоца тако да смо 2019. годину завршили са 30 инспектора рада.
уговора о раду, у
пореза и доприноса и
имала пријаве у
Смањење броја извршилаца највеће је у звању инспектора заштите на раду да
односу на 2018.
појачаним инспекцијским
систем и нису
би на крају 2019. године имали свега 8 републичких инспектора у Републици
годину
контролама
имали закљученог
Српској.
уговора о раду
(13.309
контролисаних
радника). Број
затечених радника
без уговора о раду и
пријаве на обавезне
видове осигурања у
2018. години био је
393 радника.
Оперативни циљ 12.1. Повећање легалности у области запошљавања и радних односа и повећање сигурности и безбједности радних мјеста
У области радних односа вршене су контроле остваривања права из радног односа радника, превасходно дужине радног
Допринос остварењу
времена радника и других права из радног односа, а посебно остваривање плате за проведени рад. Имајући у виду да се
оперативног циља
евиденције о проведеном радном времену радника воде на два начина (један за инспектора, а други за послодавца) врло је
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Мјере учинка за излазне
(директне) резултате
Број контрола у области
радни односи и
запошљавање

Број контрола у области
заштите на раду

Број контрола у области
интегрисаних инспекцијских
прегледа

тешко утврдити 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 и 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 2019. године циљ 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 5.369 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 1.791
(33,4 %) контрола је било са неправилностима, те је предузето 1.383 управне мјере, од чега 1.370 корективних и 13
репресивних. Због почињених прекршаја издато је укупно 505 прекршајних налога у укупној вриједности од 991.250 КМ и
поднесено 98 захтјева за покретање прекршајног поступка.
Очекивани
Реализовани
Образложење
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених инспекцијских контрола већи је за готово 11% у односу на
план. До већег броја контрола у односу на план дошло је прије свега због
3.257
3.606
великог броја представки, пријава и притужби упућених инспекцији рада и
обавезе коју налаже Закон о инспекцијама да се мора одговорити подносиоцу
захтјева у року од 30 дана.
Проценат извршења мањи је од годишњег плана и износи 57 %. Планом је било
предвиђено извршити знатно 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. Наиме током протеклих година, а тако је било и у 2019.
години, перманентно се смањивао број инспектора техничке струке (инспектор
1.351
770
заштите на раду). На крају 2019. године број инспектора заштите на раду у
Републици Српској је укупно 8 инспектора. Узмемо ли у обзир да је инспектор у
обавези изаћи на терен и урадити увиђај за сваку тежу, колективну и смртну
повреду на раду онда је сасвим јасно што је смањен број контрола у овој
области. Практично, инспектори све мање имају простора за превентивним
прегледима и углавном се бавимо последицама.
Ове инспекцијске контроле у правилу трају дуже, али су свеобухватније и
комплетније и посматрано са аспекта послодаваца више су превентивног и
991
993
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.
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Редни
број

Назив активности

Проценат извршења инспекцијских контрола је у оквиру планираног броја
контрола.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Инспекцијске контроле у области радних
односа, гдје ће се провјеравати закључивање и
примјена уговора о раду, обрачун и исплата
Сектор
12.1.1.
ДА
Не
плата и накнаде плата, утврђивања права на
инспекције рада
отпремнину, права на годишњи одмор, радног
времена и друго.
Инспекцијске контроле у области заштите на
раду, гдје ће се провјеравати организација и
спровођења мјера заштите на раду, примјена
Сектор
12.1.2.
ДА
Не
превентивних мјера, оспособљеност радника
инспекције рада
за безбједан рад, придржавање и спровођења
техничких норми заштите на раду и друго.
Свеобухватна инспекцијска контрола која
обухвата провјеру остваривања права радника
Сектор
12.1.3.
ДА
Не
из радног односа и примјену мјера заштите и
инспекције рада
здравља на раду
Стратешки циљ 13. Унапређење заштите здравља и социјалне заштите становништва и заштите потрошача у погледу промета непрехрамбених потрошачких
производа
У спољнотрговинском надзору су извршене 19.074 контроле увоза предмета опште употребе и биоцида. Узето је 709 узорака
предмета опште употребе за лабораторијско испитивање безбједности за људску употребу (3,7 % од увезених пошиљки).
Неисправност је доказана код 21 пошиљке (0,1 %), које су враћене добављачу или уништене. За двије пошиљке предмета
опште употребе наложено је отклањање недостатака у смислу превођења и допуне декларације што је и извршено. По
Допринос остварењу
основу надзора у спољнотрговинском промету уплаћена је такса у Буџет Републике Српске у износу од 965.401 КМ.
стратешког циља
У унутрашњем инспекцијском надзору у 2019. години извршено је 1.936 контрола. Од укупног броја извршених контрола, 693
(35,7%) контрола је било са неправилностима, те је предузето 636 управних мјера, од чега су 462 корективне, а 174
репресивне. Због почињених прекршаја издато је укупно 180 прекршајних налога у укупној вриједности од 326.050 КМ и
поднесено 6 захтјева за покретање прекршајног поступка. Поднесена је и једна кривична пријава против лица које има
нерегистрован дом за старија лица.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених
100 % контрола по
Извршено 100 %
Сви поднесени захтјеви за преглед пошиљки предмета опште употребе на
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контрола безбједности и
усаглашености
непрехрамбених производа
приликом увоза по
захтјевима увозника

Проценат домова за смјештај
лица који су започели
процедуру легализације у
односу на број утврђених
нелегалних домова

свим захтјевима
увозника

95 %

контрола по свим
захтјевима увозника

90%

царинским испостава које се налазе на територији Републике Српске су
благовремено прихваћене од стране здравствене инспекције и извршен је
преглед истих.
У спољнотрговинском надзору је извршено 19.074 контрола предмете опште
употребе и биоцида из увоза. Узето је 709 узорака предмета опште употребе за
лабораторијско испитивање безбједности за људску употребу (3,7 % од
увезених пошиљки). Неисправност је доказана код 21 пошиљке (0,1 %), које су
враћене добављачу или уништене. За двије пошиљке предмета опште употребе
наложено је отклањање недостатака у смислу превођења и допуне
декларације, што је и извршено. По основу надзора у спољнотрговинском
промету уплаћена је такса у Буџет Републике Српске у износу од 965.401 КМ.
Већина домова је започела процедуру легализације покретањем поступка пред
надлежним органима јединице локалне самоуправе и Министарства здравља и
социјалне заштите.

На основу Споразума са Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ здравствена
инспекција је узела 13 узорака различитих играчака ради испитивања
недозвољених материја. Лабораторијском анализом је доказано да је један
узорак лутке неисправан због недозвољеног садржаја фталата и да је
неисправно шест узорака играчке љигавац због недозвољене миграције бора.
Проценат повучених
Све преостале количине неисправних играчака су повучене са тржишта и
утврђених небезбједних
Уништено 100%
уништене.
97 %
предмета опште употребе са
неисправних
О трошку Инспектората испитиване су и друге врсте производа са тржишта
тржишта
(галенски производи, козметички производи, играчке, материјали који долазе у
контакт са храном, средства за зимско прање вјетробранских стакала). Узето је
укупно 67 узорака од чега је неисправност доказана код 10 узорака а
усаглашеност декларације код три узорка. Преостале количине небезбједних
производа су уништене, а обавијештена је и инспекција у Федерацији БиХ о
небезбједним играчкама које је увезао увозник из ФБиХ.
Оперативни циљ 13.1. Спречавање увоза небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа
Допринос остварењу
Инспекцијским прегледом сваке пошиљке из увоза и лабораторијским испитивањем 709 узорака, утврђена је неисправност
оперативног циља
код 21 пошиљке, које су враћене добављачу или уништене.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат извршених
Преглед 100 %
Извршен преглед
Континуираним инспекцијским прегледима свих пошиљки предмета опште
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контрола безбједности
предмета опште употребе
приликом увоза по
захтјевима увозника
Редни
број

пошиљки приликом
увоза и узорковање
у складу са
процјеном ризика

Назив активности

100 % пошиљки
употребе из увоза и узорковањем на основу процјене ризика, утврђена је
приликом увоза и
неисправност код 21 пошиљке, које су враћене добављачу или су уништене.
узорковање у
складу са процјеном
ризика
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Преглед свих пошиљки приликом увоза, што
подразумијева органолептички преглед и
Сектор
провјеру документације која прати пошиљку,
13.1.1.
здравствене
ДА
Не
а укључује и увјерење о безбједности за
инспекције
људску употребу, који издаје надлежни орган
земље извознице.
Узорковање одређених група предмета опште
Републичка здравствена инспекција је радила
употребе и циљано испитивање параметара
узорковање одређених група предмета опште
који носе велики ризик по здравље
Сектор
употребе и циљано испитивање параметара који
потрошача, уз настојање да се проценат
13.1.2.
здравствене
НЕ
носе велики ризик по здравље потрошача, али
Не
узоркованих роба усагласи са Федералном
инспекције
није успјела да у потпуности усагласи проценат
управом за инспекцијске послове, како би се
узорковања појединих врста робе са
на исти начин поступало на свим царинским
Федералном управом за инспекцијске послове.
испоставама и према свим увозницима.
Обавјештавање надлежне инспекције у ФБиХ
Сектор
и Дистрикту Брчко у случајевима када је
13.1.3.
здравствене
ДА
Не
неисправна пошиљка ускладиштена на
инспекције
њиховом подручју.
Оперативни циљ 13.2. Спречавање унутрашњег промета небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа
Допринос остварењу
Континуиран инспекцијски надзор и предузимање одговарајућих мјера у циљу испуњавања прописаних услова безбједности
оперативног циља
различитих предмета опште употребе.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У области производње и промета предмета опште употребе извршено је 113
Број контрола у области
контрола. У контролама инспектори су утврдили разне неправилности и
производње и промета
172
113
предузели 19 управних мјера, и то 6 корективних и 13 репресивних. Због дужег
предмета опште употребе
одсуства једног инспектора, планирани број контрола у области производње и
промета предмета опште употребе није у потпуности реализован.
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Редни
број

13.2.1.

13.2.2.

Назив активности
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 прописима; на
налагању потребних мјера за испуњеност свих
прописаних услова у погледу простора,
опреме и запослених радника за производњу
предмета опште употребе, за правилно
декларисање и обезбјеђење сљедивости
предмета опште употребе; на налагању
одговарајућег декларисања и вјеродостојног
превођења декларације страног произвођача
предмета опште употребе; на спречавању
промета на мало средстава која не смију бити
у малопродаји због садржаја опасних
хемикалија; на појачаном надзор над
редовним испитивањем предмета опште
употребе у производњи; на хитном повлачењу
са тржишта предмета опште употребе на
основу лабораторијских налаза или званичних
обавјештења са RAPEX-a, на забрањивању
пушења на недозвољеним мјестима, у складу
са надлежностима здравствене инспекције; на
спречавању свих облика рекламирања дувана
и дуванских производа.
Узорковање производа са тржишта у смислу
контроле примјене Закона о општој
безбједности производа и других прописа
који прописују посебне услове безбједности

Реализација активности
Статус
Носилац
ДА / НЕ

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не
100

за појединачне врсте производа (4 узорка
играчки – љигаваца на садржај бора и 6
узорака играчки на садржај фталата).
У оквиру обиљежавања седмице превенције
Сектор
тровања оловом, извршиће се испитивање
13.2.3.
здравствене
ДА
Не
одређеног броја узорака предмета опште
инспекције
употребе на садржај олова.
Узорковање предмета опште употребе ради
лабораторијског испитивања других
Сектор
параметара безбједности, у складу са
13.2.4.
здравствене
ДА
Не
процјеном ризика, приједлозима овлашћених
инспекције
лабораторија, обавјештењима са 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
оперативног циља
заштите у складу са важећим прописима.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Број контрола у области
У области производње и промета лијекова и медицинских средстава извршене
производње и промета
је 689 контрола, у којој су инспектори у 230 контрола утврдили разне
651
689
лијекова и медицинских
неправилности и предузели 213 управних мјера, и то 131 корективну и 82 мјере
средстава
забране. План извршен са 105,8 %.
У овој области извршено је 559 контрола, од којих су 202 биле са утврђеним
Број контрола у области
517
559
неправилностима. Предузето је 187 управних мјера од чега се 152 односе на
здравствене заштите
отклањање недостатака, а 35 на забране. План је остварен са 108,1 %.
У овој области извршена је 153 контрола, од чега су неправилности утврђене у
49 контрола. Предузето је 47 управних мјера од којих се све односе на
Број контрола у области
отклањање различитих недостатака. Разлог остварења већег броја контрола од
заштите од нејонизујућег
121
153
планираног лежи у чињеници да су субјекти у доста случајева доставили доказе
зрачења
о извршењу рјешења, што се у извјештају евидентира као инспекцијска
контрола, а она објективно траје врло кратко. План је остварен са 126,4 %.
У области хемикалија и биоцида извршена је 141 контрола, а неправилности су
Број контрола у области
утврђене у 61 контроли. Предузето је 65 управних мјера, од чега се 24 односе
210
141
хемикалија и биоцида
на отклањање недостатака, а 41 на забране. План је извршен са 67,14 %. Разлог
неизвршења плана је прелазак једног инспектора на друго радно мјесто.
Број контрола у области
142
173
У овој области извршене су 173 контроле, од којих је 78 било неуредно.
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противепидемијске заштите
Број контрола у области
социјалне заштите
Редни
број

13.3.1.

121

Назив активности
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 недозвољених услуга у
апотекама и специјализованим продавницама;
спречавању промета љековитих 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
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

Предузето је 76 управних мјера и све се односе на отклањање различитих
неправилности. План је остварен са 121,8 %.
У области социјалне заштите извршено је 108 контрола, од којих су 54 (50 %)
108
биле неуредне. Предузето је 29 управних мјера, од којих се 26 односе на
отклањање недостатака, а 3 на забране. План је остварен са 89,2 %.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не

102

13.3.2.

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 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;

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не
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13.3.3.

13.3.4.

13.3.5.

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.
Инспекцијске контроле у области

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не

Сектор
здравствене
инспекције

ДА

Не

Сектор

ДА

Не
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противепидемијске заштите, гдје ће се у свим
здравствене
инспекцијским контролама захтијевати
инспекције
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
контролисати одржавање хигијене и вођење
евиденције у складу са важећим правилником;
у објектима за које је 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 за обављање
Сектор
13.3.6. дјелатности; на забрањивању обављања
здравствене
ДА
Не
дјелатности ако је утврђено да није могуће
инспекције
испунити 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 просвјетна инспекција је у 2019. години извршила 1.144 контроле. Од укупног броја извршених контрола, 266
Допринос остварењу
контрола је била са неправилностима, те је предузето 256 управних мјера (отклањање неправилности). Због почињених
стратешког циља
прекршаја издато је укупно 22 прекршајних налога у укупној вриједности од 34.750 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
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резултате
годишњи резултат
резултат
Проценат достављаних
годишњих програма рада
предшколских установа
У области предшколског васпитања и образовања извршена је 131 редовна
Министарству просвјете и
90 %
95%
контрола од чега је у 20 контрола акценат био на достављање годишњег
културе Републике Српске и
програма рада, те је утврђена неправилност код само једног субјекта контроле.
Републичком педагошком
заводу
Проценат обављаних
систематских прегледа
директора, стручних
У наведеним областима извршене су 172 контроле са акцентом на извршен
сарадника и осталих радника
90 %
93%
систематски љекарски специјалистички преглед. Том приликом код 11
у предшколским установама,
субјеката контроле уочене су неправилности.
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
програма. Поред обављања послова редовног инспекцијског надзора, вршен је и ванредни инспекцијски надзор на
Допринос остварењу
иницијативу установа и појединаца. У 2019. години просвјетна инспекција је запримала и захтјеве за извршење контроле, на
оперативног циља
основу којих је из области васпитања и образовања извршено 623 ванредних инспекцијских контрола, што је преко 50 % од
укупног броја контрола.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
У области предшколског васпитања и образовања извршено је 180 контрола,
Број контрола у области
што је за 82 контрола више од планираног. Од укупног броја извршених
предшколског васпитања и
98
180
контрола 49 су биле ванредне на основу захтјева других органа и организација,
образовања
правних и физичких лица, што је довело до извршења већег броја контрола од
планираног.
У области основног образовања и васпитања извршене су 483 контроле, што је
за 81 контролу мање од планираног. Од укупног броја извршених контрола 232
Број контрола у област
контроле су биле ванредне на основу захтјева других органа и организација,
основног образовања и
564
483
правних и физичких лица. План у овој области није испуњен у потпуности због
васпитања
већег броја представки у другим областима, као и због дужег одсуствовања
више инспектора са посла због боловања.
Број контрола у област
286
255
У области средњег образовања и васпитања извршено је 255 контрола, што је
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средњег образовања и
васпитања
Број контрола у области
високог образовања
Број контрола у област
ученичког стандарда
Број контрола у област
студентског стандарда
Број контрола образовања
одраслих
Број контрола провјере
издавања и стицања диплома
Редни
број

14.1.1.

14.1.2.

14.1.3.

174
6
6
22
30

Назив активности
Инспекцијске контроле у области
предшколског васпитања и образовања, гдје
ће се контролисати оснивање и рад
предшколске установе, васпитно-образовни
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,

за 31 контролу мање од планираног. Током извјештајног периода контроле су
рађене и на основу захтјева других органа и организација. План у овој области
није испуњен у потпуности због већег броја представки у другим областима,
као и због дужег одсуствовања више инспектора са посла због боловања.
У области високог образовања извршена су 172 контроле, што је за 2 контроле
172
мање од планираног.
У области ученичког стандарда извршена је 1 ванредна контрола. План није
1
испуњен у потпуности због ангажовања инспектора у другим областима.
У области студентског стандарда извршене су 2 контроле. План није испуњен у
2
потпуности због ангажовања инспектора у другим областима.
У извјештајном периоду просвјетна инспекција имала је само 2 захтјева за
2
вршење надзора у области образовања одраслих.
У децембру 2019. године запримљен је захтјев за провјеру вјеродостојности
37
стицања 52 дипломе, од чега је у извјештајном периоду провјерено 6, а
провјера осталих је у току.
Реализација активности
Статус
Влада
Носилац
За неизвршено указати на разлоге
ДА / НЕ
утврдила
Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не
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14.1.4.

14.1.5.

14.1.6.

14.1.7.

14.1.8.

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 документације
и евиденције и друго.
Инспекцијски надзор, у ванредним
инспекцијским прегледима, ради утврђивања
вјеродостојности и законитости стицања
свједочанстава и диплома. Након утврђеног
надзора свим подносиоцима захтјева за
провјеру докумената образовања доставиће
се одговарајућа обавјештења, а против лица
која не буду имала вјеродостојно и законски
стечено свједочанство и диплому биће
поднесен захтјев за покретање кривичног

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не

Сектор
просвјетне
инспекције

ДА

Не
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поступка, због основане сумње да је почињено
кривично дјело фалсификовања школских
исправа.
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 контрола у свим областима културе и
Допринос остварењу
спорта. Такође, у претходном периоду информисано је и Министарство за породицу, омладину и спорт о утврђеном
оперативног циља
чињеничном стању у области спорта, као и о потреби измјене Закона о спорту и доношења подзаконских аката.
Мјере учинка за излазне
Очекивани
Реализовани
Образложење
(директне) резултате
годишњи резултат
резултат
Просвјетна инспекција је у извјештајном периоду извршила је 32 контроле у
области културе при чему је уочено 7 неправилности, те је рјешењима
Број контрола у установама
58
32
наложено њихово отклањање. За утврђене неправилности издата су 4
културе
прекршајна налога физичким лицима. Разлог за мањи број контрола од
планираног је дуготрајно одсуство више инспектора због боловања.
У области спорта извршено је укупно 17 контрола, од тога 5 је било неуредних.
Број контрола спортских
Због уочених неправилности издата су 2 прекршајна налога, те наложено
13
17
организација
отклањање неправилности. Број извршених инспекцијских контрола већи је од
годишњег плана због повећаног захтјева странака.
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 културна
14.2.1.
Сектор просвјетне инспекције
ДА
Не
добра, библиотечка
дјелатност, позоришна и
филмска дјелатност и
музичка, музичко сценска и
естрадна дјелатност .
Инспекцијске контроле
14.2.2. спортских организација,
Сектор просвјетне инспекције
ДА
Не
гдје ће се контролисати
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упис спортске организације
у судски регистар, упис
спортске организације у
спортски регистар, органи
спортског удружења, статут
спортског удружења,
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
Републичка противпожарна инспекција је у 2019. години извршила 983 контроле. Од укупног броја извршених контрола, 385
Допринос остварењу
контроле су биле са неправилностима, те је предузето 324 управне мјере, од чега је корективних 312 и репресивних 12. Због
стратешког циља
почињених прекршаја издата су укупно 16 прекршајна налога у укупној вриједности од 17.200 КМ.
Мјере учинка за крајње
Очекивани
Реализовани
Образложење
резултате
годишњи резултат
резултат
У извјештајном периоду инспектори за заштиту од пожара су у колективног
Проценат остварења
становања и области привредне и ванпривредне дјелатности план извршили у
планираног броја контрола
проценту од 107,9 %. Извршене су 673 контроле јавних објеката. Инспектори су
јавних објеката у којима
извршили планирани број контрола, али због недовољног броја инспектора
борави већи број лица,
90 %
107,9 %
није било могуће планирати, као ни извршити контроле код укупног броја
вртићи, школе, болнице,
регистрованих свих наведених субјеката. Извршене су 673 контроле јавних
старачки домови, геријатрије
објеката. Остали субјекти са израженим ризиком за настанак и ширење пожара
и слично
ће се контролисати према степену ризика у наредним планским акцијама у
циљу остваривања стратешког циља.
У извјештајном периоду инспектори за заштиту од пожара су у овој области
Проценат извршених
надзора план извршили у проценту од 104,4 %. Извршено је 248 контрола
контрола у погледу ефикасне
ноћних клубова, угоститељских, административних и трговачких центара у
и безбједне евакуације у
90 %
104,4 %
погледу евакуације, од укупно 673 контролисаних јавних објекта. Инспектори су
акцидентним ситуацијама у
извршили планирани број контрола, али због недовољног броја инспектора
објектима ноћних клубова,
није било могуће планирати, као ни извршити контроле код свих регистрованих
дискотека, фолкотека
наведених субјеката.
Проценат извршених
У извјештајном периоду инспектори за заштиту од пожара су у овој области
контрола објеката запаљивих
90 %
104,4 %
надзора план извршили у проценту од 104,4 %. Извршено је 107 контрола
течности и гасова, терминали,
бензинских станица, резервоара и терминала, што представља око 1/3
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бензинске станице,
резервоари

Проценат извршених
контрола око нелегалног
пуњења ТНГ-а за
домаћинство на бензинским
станицама

85 %

104,4 %

регистрованих субјеката који обављају ову дјелатност у Републици Српској.
Инспектори су извршили планирани број контрола, али због недовољног броја
инспектора није било могуће планирати, као ни извршити контроле код свих
регистрованих наведених субјеката. Остали субјекти са израженим ризиком за
настанак и ширење пожара ће се контролисати према степену ризика у
наредним планским акцијама у циљу остваривања стратешког циља
(искључиво у љетном периоду) када опасности запаљивих течности и гасова
због већих температура до доводи до повећања притиска и издвајања
експлозивних пара запаљивих течности.
План у наведеној области надзора је реализован у проценту од 104,4 %, док је
контрола бензинских станица извршено 97. Инспектори због бројног стања нису
могли да изврше контроле на свим бензинским станицама које су регистроване
у Републици Српској. Потребно је напоменути да је код наведених контрола
тешко уочити неправилност, јер је потребно да инспектор затекне нелегалног
пуњења ТНГ-а за домаћинство на бензинским станицама.

Проценат извршених
Током извјештајног периода план у овој области је реализован у проценту од
контрола на отвореном
80 %
182,1 %
182,1 %. Због великог ризика од појаве шумских пожара у овој области
простору, шумски комплекси,
извршено је више контрола од планираног.
газдинства, 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 21 контролу у области
Број контрола заштите од
обављања дјелатности, гдје извршење плана у процентима износи 35,6 %.
пожара у области обављања
59
21
Током извјештајног периода инспектори нису успјели извршити план јер су
дјелатности
имали више контрола у осталим областима надзора.
Током извјештајног периода инспектори су извршили 51 контролу у области
шумарства и пољопривреде, гдје извршење плана у процентима износи 182,1
Број контрола заштите од
%. Током извјештајног периода у овој области је извршен већи број контрола од
пожара у области шумарства
28
51
планираног због великог ризика од појаве шумских пожара. Такође, и ако у
и пољопривреде
процентима одступање од плана изгледа велико (82,1 %), у питању су само 23
контроле (од којих је 10 контрола извршења рјешења).
Број контрола заштите од
Током извјештајног периода инспектори су извршили 88 контрола у области
56
88
пожара у области
колективног становања, гдје је план извршен у проценту од 157,1 %. И ако у
111

колективног становања

Број контрола заштите од
пожара у области привредне
и ванпривредне дјелатности
Број контрола у осталим
областима које се не могу
разврстати по претходним
областима или у којима
провјере потичу из више
области
Редни
број

15.1.1.

788

823

9

0

Назив активности
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 пројектованих мјера
заштите од пожара у техничким
документацијама, предузећа регистрована као
ватрогасни сервиси, предузећа са
овлаштењима 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

процентима одступање изгледа веће, у питању су само 32 контроле разлике (од
којих је 35 контрола извршења рјешења).
Инспекцијском надзору у области колективног становања доприносе и
Ватрогасне јединице које сходно Закону о заштити од пожара врше повјерене
стручне послове надзора, те потом сачињавају записнике и исте достављају
инспекцији за 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 становања контролишу и у складу са Законом о
одржавању зграда од стране надлежних градских/општинских инспекција.
Током извјештајног периода инспектори су извршили 823 контроле у области
привредне и ванпривредне дјелатности, гдје је план извршен у проценту од
104,4 %. Ова област је и по броју субјеката, објеката и листа провјера највећа.
У извјештајном периоду није било контрола чије субјекте би сврстали у ''Остале
области''.

Реализација активности
Статус
Носилац
ДА / НЕ

Сектор
инспекције за
заштиту од
пожара

ДА

За неизвршено указати на разлоге

Влада
утврдила

Не
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15.1.2.

15.1.3.

15.1.4.

15.1.5.

и друго.
У области шумарства и пољопривреде вршиће
се контроле у шумским газдинствима,
националним парковима и плантажама, према
изворима опасности и у складу са годишњим
добима, као и контроле техничке
опремљености за гашење пожара код ових
субјеката (заједничке контроле са Сектором
шумарске инспекције).
У области колективног становања вршиће се
контроле провођења мјера заштите од пожара,
средстава и опреме за гашење пожара, обуке
радника и стручних налаза о исправности
електричних и громобранских инсталација у
стамбено-пословним објектима, дјечијим,
школским, ђачким, студентским, старачким и
казнено-поправним 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.
Према процјени ризика посебан аспект у
контролама је дат јавним објектима у којима се
окупља и борави већи број лица, ноћни
клубови, дискотеке, фолкотеке, концертима,
манифестацијама око културних догађаја,
биоскопима, и слично, посебно са становишта
безбједне евакуације и напуштања објеката у
акцидентним ситуацијама.

Сектор
инспекције за
заштиту од
пожара

ДА

Не

Сектор
инспекције за
заштиту од
пожара

ДA

Не

Сектор
инспекције за
заштиту од
пожара

ДA

Не

Сектор
инспекције за
заштиту од
пожара

ДA

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

Редни
Назив закона
број

1.

Нови Закон о инспекцијама у Републици
Српској
Нема извора права Европске Уније који
регулишу материју предметног закона.

Планирани
рок за
припрему

IV квартал

Припрем
љен
преднац
рт

Статус закона
Влада
утврдила
Нацрт
нацрт и
упућен
упутила
Влади
Скупштин
и

Да

Да

Да

Влада
утврди
ла
приједл
ог

Не

Подзаконски прописи
Редни
Назив подзаконског прописа
број

Планирани
рок за
припрему

Статус прописа
Припремљен
Пропис
преднацрт
усвојен

Образложење уколико рок није
испоштован

Носилац ове активности је Министарство
управе и локалне самоуправе Републике
Српске. Народна скупштина Републике
Српске је на Шестој редовној сједници,
одржаној од 24-27. септембра 2019. године,
усвојила је Нацрт закона, а Закључком број
02/1-021-933/19, од 27.09.2019. године
објављеном у „Службеном гласнику
Републике Српске“, број 81/19, од 02.10.2019.
године, обавезала Министарство управе и
локалне самоуправе да о истом спроведе
јавну расправу у року од 90 дана, јер се
наведеним Нацртом закона уређују питања
која су од посебног значаја за грађане и о
којима је неопходно да се најшире консултују
заинтересовани органи и организације,
научне и стручне институције.

Образложење уколико рок није испоштован
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Правилник о процјени ризика и поступању надлежних
инспектора

2.

Регулатива (EС) бр. 765/2008 Европског парламента и
Савјета од 9. јула 2008. године о утврђивању захтјева за
акредитацију и за надзор тржишта у односу на стављање
производа на тржиште и о стављању ван снаге
Регулативе (EЕС) бр. 339/93
Директива 2001/95/EС Европског парламента и Савјета
од 3. децембра 2001. године о општој безбједности
производа
Директива Савјета 87/357/EEС од 25. јуна 1987. године о
усклађивању законодавстава држава чланица у односу
на производе који, због тога што нису онакви каквим се
приказују, угрожавају здравље или сигурност потрошача

IV квартал

Не

Не

Обавеза доношења овог правилника је
предвиђена Законом о општој безбједности
производа у Републици Српској, на бази
процјене ризика. Разлог због којег правилник
још увијек није донесен лежи у чињеници да
су у ранијем периоду започете активности
везане за надоградњу Инспекцијског
информационог система, између осталог и
модула за управљање ризицима, који је
неопходан за израду Правилника. Како су
активности на реализацији овог поступка
јавне набавке из оправданих разлога
пролонгиране, тако је и пролонгиранo и
доношење новог правилника.

Број:
Датум:
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