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СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАДА РЕПУБЛИЧКЕ УПРАВЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ЗА ПЕРИОД ОД 2019. ДО 2021. 
ГОДИНЕ 
 
 
А. Увод 
 
Републичка управе 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, које врше инспекцијски надзор у областима које покривају: 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. Инспекције Инспектората надзиру примјену преко 160 закона и 700 подзаконских аката, у преко 30 области надзора. За потребе вршења 
инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету, приликом увоза робе, тржишни, фитосанитарни, здравствени и инспектори за храну 
присутни су на 14 граничних прелаза, односно царинских испостава у Републици Српској.  
 
Инспекторат дефинише број контрола које ће се извршити по појединачним областима надзора, а на основу анализе показатеља из претходне 
године, процјене ризика, те очекиваних активности у смислу ступања на снагу нових прописа чија примјена подлијеже контроли овог органа. 
Резултати реализације плана изражавају се бројем извршених контрола по областима инспекцијског надзора и статистичким показатељима о 
извршењу плана. 
 
Мисија  
Усклађивање пословања привредних субјеката са законом и обезбјеђивање досљедне примјене прописа предузимањем превентивних, 
корективних и репресивних мјера; повећање друштвене дисциплине и раст свијести субјеката контроле у примјени прописа; заштита јавног 
интереса, здравља и живота грађана и одговорно и одрживо газдовање ресурсима Републике Српске. 
 
Визија  
Инспекторат је континуираним унапређењем свог рада развио инспекцијски надзор заснован на синергетском дјеловању, који доприноси 
економском и социјалном развоју Републике Српске, побољшању друштвене климе, унапређењу привредног и правног система, и расту буџетских 
и фондовских прихода.   
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SWOT анализа 
Снаге: 

- отвореност и транспарентност у раду, 
- информатизација и стандардизација пословних процеса,  
- систем заједничких контрола, 
- тренинг центар опремљен најсавременијом конференцијском 

опремом, 
- плански и тимски рад, 
- квалификован и стручан кадар, 
- спровођење обавеза по „Споразуму о стабилизацији и 

придруживању између Европских заједница и њихових држава 
чланица, са једне стране, и БиХ, са друге стране.  

Слабости: 
- дотрајалост информатичке опреме, 
- неадекватан возни парк, 
- недовољан број инспектора како би се покриле све области 

надзора, 
- недостатак финансијских средстава за континуирано 

професионално усавршавања кадрова на нижим нивоима 
организације. 
 

 
 

Прилике: 
- добра сарадња са надлежним Министарствима и другим 

органима Владе Републике Српске,  
- размјена информација и реализација различитих пројеката 

надзора, 
- успостављање сарадње са новим органима и организацијама са 

којима до сада није било блиске сарадње, 
- могућност за добијањем нових финансијских средстава која би 

била уложена у побољшање инспекцијског надзора, 
- доношење стратегија и акционих планова Републике Српске, у 

којима Инспекторат активно учествује у реализацији, 
- усклађење прописа на нивоу ентитета и примијењена 

истовјетност метода контроле квалитета посебно приликом 
увоза, као и висине накнаде у спољно трговинском надзору, 

- Акциони план Владе Републике Српске за реализацију мјера у 
2018. години, којим је предвиђена реформа Инспектората 
Републике Српске и организовање инспекција на једном нивоу 
власти у Републици Српској, 

- расположиви финансијски инструменти ЕУ за спровођење 
циљева и изградњу капацитета за испуњење мисије 
Инспектората. 

Пријетње: 
- недостатак Регистара привредних субјеката за планирање 

контрола, 
- недоношење неопходних материјалних прописа, односно 

измјена и допуна закона и подзаконске регулативе чије је 
доношење предвиђено законом,  

- недостатак техничких услова за провођење прописа (као што су 
лабораторијски капацитети), 

- пренос надлежности појединих ентитетских инспекција на ниво 
БиХ чиме се директно утиче на могућности дјеловања и 
предузимања мјера, 

- велики број условних казни у случајевима у којима је затражено 
судско одлучивање, што не доприноси постизању сврхе 
кажњавања, како специјалне, тако ни генералне превенције, 

- недостатак финансијских средстава, 
- наслијеђени негативни имиџ инспектора, 
- неефикасан дуални систем организовања инспекције на 

републичком и општинском /градском нивоу, 
- непредвиђене кризне ситуације. 
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Б. Преглед стратешког оквира за републички орган управе 

Секторска област 1. (Инспекторат) 

Стратешки 
циљеви органа 

управе 

Извор  
(стратешки 

документ, законски 
пропис) 

Веза са Стратегијом 
развоја 

(стратешким 
документом) 

(навести циљеве) 

Веза са ДОБ  
(број и назив програма) 

ДОБ – износи по годинама 
(навести укупне износе) 

Партнери  
(други органи и 

организације 
укључени у 

провођење циља) 2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

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 

-  Упутство о 
спровођењу 
канцеларијског 
пословања 
републичких 
органа управе 
- Закон о 
слободи 
приступа 
информацијама 
-  Закон о 
систему 
интерних 
финансијских 
контрола у 
јавном сектору 
Републике 
Српске, 
- Приручник за 
интерне 
ревизоре у 
јавном сектору 
Републике 
Српске,  
- Упутство за рад 
интерних 
ревизора у 
јавном сектору 
Републике 

- Подизање 
квалитета рада 
запослених у 
Инспекторату, 
елиминисање 
незаконитог, 
неправилног и 
непрофесионалног 
рада запослених, 
поштовање правила 
вођења поступка и 
уједначавање 
поступања кроз 
унапређење 
интерних поступака 
и правила, стицање 
повјерења грађана и 
правних лица у рад 
Инспектората и 
заштита запослених 
од неоснованих 
притужби и 
приговора. 
- Обезбиједити 
ефикасно и уредно 
пословање, 
набавити 
недостајућа 
средства. 

01020001 – 
Инспекцијски 
надзор 
 
 
03010001 – 
Административне 
услуге 
 
Укупно 
Инспекторат 

9.139.700 КМ 
 
 
 
3.686.200 КМ 
 
 
12.825.900 КМ 

9.160.600 КМ 
 
 
 
3.695.000 КМ 
 
 
12.855.600 КМ 

9.168.400 КМ 
 
 
 
3.717.200 КМ 
 
 
12.885.600 КМ 

- све основне и 
унутрашње 
организационе 
јединице у 
Инспекторату 
-медији 
-све институције 
Републике 
Српске 
- остале 
институције на 
нивоу БиХ 
- невладине 
организације 
- Свјетска банка 
- Шведска 
агенција за 
међународни 
развој (SIDA) 
- Америчка 
агенција за 
међународни 
развој (USAID) 
- UNDP 
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Српске, 
- Правилник о 
садржају 
извјештаја и 
начину 
извјештавања 
интерне 
ревизије, 
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2018-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

- Све захтјеве за 
приступ 
информацијама 
ријешити у законски 
прописаним 
роковима, 
информисати 
јавност пласирањем 
тачних и 
правовремених 
информација. 
- Извршене све 
планиране ревизије 
и усвојене 
препоруке 
 
 

Стварање 
претпоставки за 
несметан рад 
инспектора 
пружањем стручне 
помоћи и 
материјалних 
претпоставки, 
заштита имовинских 
интереса 
Инспектората 

- Закон о 
инспекцијама у 
Републици 
Српској 
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2018-
2020 

- Квалитетно 
заступање 
Инспектората у 
парничним, 
управним и 
прекршајним 
поступцима, 
- Професионално 
обучени 
инспектори, 
- Добро 

- све основне и 
унутрашње 
организационе 
јединице у 
Инспекторату, 
све институције 
Републике 
Српске 
- остале 
институције на 
нивоу БиХ 
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правовременом и 
адекватном правном 
помоћи и стварање 
механизама за 
ефикасно 
финансијско 
управљање и 
контролу 

- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

функционисање 
Инспекцијског 
информационог 
система, 
- Добра сарадња са 
институцијама у 
земљи и 
иностранству, 
- Добра 
комуникација са 
грађанима, 
- Квалитетан систем 
финансијског 
управљања и 
контроле. 

 

Обезбиједити да се у 
Републици Српској 
прометује храна која 
је здравствено 
исправна и безбједна 
за људску употребу 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
инспекција за 
храну  
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2018-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Агенција за 
безбједност 
хране БиХ 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
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једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

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 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
тржишна 
инспекција  
-Нацрт 
Стратегије 
инфраструктуре 
квалитета 
производа и 
услуга 
у Републици 
Српској за 
период 2018–
2022. године 
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2018-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
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БиХ, са друге 
стране 

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 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
пољопривредна 
инспекција  
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2018-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
 

Обезбиједити да 
корисници шума и 
шумског земљишта у 
власништву 
Републике Српске, 
као и власници 
приватних шума, те 
корисници ловних 
ресурса исте користе 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
шумарска 
инспекција  
- Програм 
економских 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
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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 

реформи 
Републике 
Српске за 
период 2018-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
 

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 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
ветеринарска 
инспекција  
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Физичка лица 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
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за заштиту животиња 
од заразних болести 
и становништва од 
зооноза. 

њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

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 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
водна 
инспекција  
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
 

Обезбиједити 
сигурност и квалитет 
техничких система у 
области 
електроенергетике и 
термоенергетике, 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
техничка 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
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повећање сигурности 
и легалности 
експлоатације 
минералних 
сировина, 
прометовање течних 
нафтних горива која 
одговарају 
прописаним 
параметрима 
квалитета и 
провођење 
геолошких 
истраживања у 
складу са законом 

инспекција  
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

прописа -Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
 

Обезбиједити 
изградњу, 
управљање, заштиту, 
одржавање и 
безбједност 
саобраћајне 
инфраструктуре у 
складу са законом, 
легалност, квалитет и 
безбједност превоза 
путника и техничку 
исправност 
превозних средстава 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
саобраћајна 
инспекција  
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
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Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

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 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
урбанистичко-
грађевинска и 
еколошка 
инспекција  
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
 

Обезбиједити 
легалност у раду, 

- Сви 
материјални 

Предузимањем 
превентивних, 

-Сва ресорна 
министарства 
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поштивање права по 
основу радног 
односа и безбједне и 
здраве услове у 
радној средини 

прописи чије 
поштивање 
контролише 
инспекција рада 
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Акциони план 
за реализацију 
мјера Владе 
Републике 
Српске за 2018. 
годину 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране   

корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
 

Унапређење заштите 
здравља и социјалне 
заштите 
становништва и 
заштите потрошача у 
погледу промета 
непрехрамбених 
потрошачких 
производа 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
здравствена 
инспекција  
- Програм 
економских 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
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реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 

Обезбиједити да се 
послови у области 
образовања, културе 
и спорта у Републици 
Српској изводе у 
складу са законом 
дефинисаним 
стандардима 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
просвјетна 
инспекција  
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
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Напомена: Табела под називом Преглед стратешког оквира за републички орган управе је ажурирана у складу са Мишљењем Министарства 
финансија, број 06.04/020-2036-1/18 од 09.07.2018. године. Дакле, првобитни Средњорочни план рада Републичке управе за инспекцијске послове 
за период 2019-2021. године (поред планираних издатака за постојећи облик организовања, укључивао је мјере политика Владе Републике Српске 
дефинисане у Програму економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године, а које се односе на реформу инспекција у циљу 

чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

Обезбиједити 
заштиту живота и 
здравља људи, 
материјалних добара 
и животне средине 
планирањем и 
спровођењем 
превентивних и 
репресивних мера 
заштите од пожара 

- Сви 
материјални 
прописи чије 
поштивање 
контролише 
инспекција за 
заштиту од 
пожара 
- Програм 
економских 
реформи 
Републике 
Српске за 
период 2019-
2020 
- Споразум о 
стабилизацији и 
придруживању 
између 
Европских 
заједница и 
њихових држава 
чланица , са 
једне стране, и 
БиХ, са друге 
стране 

Предузимањем 
превентивних, 
корективних и 
репресивних мјера 
обезбиједити 
досљедну примјену 
прописа 

-Сва ресорна 
министарства 
-Привредни 
субјекти 
-Синдикалне 
организације 
-Представници 
послодаваца 
-Лабораторије  
-Органи 
јединица 
локалне 
самоуправе 
-Невладин 
сектор 
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обједињавања инспекција оба нивоа власти у Републици Српској у Инспекторат), усаглашен је са Документом оквирног буџета Републике Српске за 
период 2019-2021. године. Планирана буџетска средства у предметном трогодишњем периоду су усаглашена са почетним буџетским 
ограничењима па је планирани буџет Инспектората за 2019. годину 12.825.900 КМ, за 2020. годину 12.855.600 КМ и за 2021. годину 12.885.600 КМ. 
Како је у планском смислу најважнија 2019. година (план за 2020. и 2021. годину представља планску пројекцију која у будућем периоду може бити 
коригована), поред буџетског захтјева за 2019. годину достављеног путем БПМИС апликације, Министарству финансија упућен је Захтјев за додатна 
средства, број 24.013/403-15-6/18 од 31.08.2018. године, гдје се исказује потреба за додатним средствима изнад буџетског ограничења за 2019. 
годину у износу 2.493.500 КМ. Из наведеног слиједи да је укупни План буџета Републичке управе за инспекцијске послове за 2019. годину 
15.319.400, од чега је износ од 12.825.900 КМ у оквиру буџетског ограничења, а  2.493.500 КМ су планирана потребна средства изнад постављеног 
почетног буџетског ограничења. 
 
 
В. Очекивани циљеви, са мјерама учинка и годишњим резултатима 

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 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат извршења Годишњег 
плана унутрашње контроле 100 % 100 % 100 % 

Пројекат којим су обезбијеђена 
финансијска и материјално-
техничка средства за несметано 
функционисање Инспектората 

Добијен пројекат или обезбијеђено 
учествовање у пројектима 

Добијен пројекат или обезбијеђено 
учествовање у пројектима 

Добијен пројекат или обезбијеђено 
учествовање у пројектима 

Проценат регистрованих и технички 
исправних службених аутомобила 100 %  100 % 100 % 

Проценат извјештаја  креираних на 
основу достављених информација и 
прослијеђених по захтјеву 
непосредног руководиоца 

100 %  100 % 100 % 

Проценат правилног кретања и 
евиденције аката и друге службене 
документације и њиховог службеног 

100 % 100 % 100 % 
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саобраћаја са другим органима 

Годишњи медија мониторинг Позитивна перцепција медија о раду 
Инспектората 

Позитивна перцепција медија о 
раду Инспектората 

Позитивна перцепција медија о 
раду Инспектората 

Реформа инспекцијског система 
стварањем инспекцијског система 
на једном нивоу 

Проведена реформа инспекција 
  

Попуњеност Јединице за интерну 
ревизију предвиђеним кадровима 

100% попуњеност Јединице за 
интерну ревизију 

100% попуњеност Јединице за 
интерну ревизију 

100% попуњеност Јединице за 
интерну ревизију 

Проценат учествовања на обукама 
интерних ревизора ради стицања 
неопходних стручних знања и 
вјештина 

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

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

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

Проценат реализованих мјера из  
Акционог план за реализацију 
стратегије инфраструктуре 
квалитета производа и услуга у 
Републици Српској за период 2018-
2022. године  

100 % 100 % 100 % 

Проценат реализације обавеза у 
процесу интегрисања у ЕУ 

Подршка 100 % реализована  Подршка 100 % реализована  Подршка 100 % реализована  

Оперативни циљ 1.1. Ефективним и свеобухватним спровођењем унутрашњих контрола и претходних поступака обезбиједити законито и 
професионално поступање инспектора и других запослених 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број редовних унутрашњих 
контрола према годишњем и 
мјесечним оперативним плановима 

40 редовних контрола 44 редовне контроле 44 редовне контроле 

Проценат спроведених претходних 
поступака по поднесеним 
иницијативама за покретање 
дисциплинског поступка 

100 % 100 % 100 % 

Очекиване активности: 
1. Вршиће се редовне унутрашње контроле у којима ће се пратити рад инспектора увидом у предмете у Инспекцијском информационом систему, док ће 
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се по запримљеним представкама вршити и ванредне инспекцијске контроле.  
2. Вршиће се обрада иницијатива за покретање дисциплинских поступака, а затим спровођење процедура. 
Оперативни циљ 1.2. Обезбиједити недостајућа финансијска и материјално-техничка средства за несметано функционисање Инспектората, рационално и 
несметано коришћење возног парка, као и побољшање радне дисциплине постизањем једнообразности у понашању запослених  

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Апликације и пројектне идеје Израђене и достављене  апликације и 
пројектне идеје 

Израђене и достављене  апликације 
и пројектне идеје 

Израђене и достављене  
апликације и пројектне идеје 

Проценат благовремених 
регистрација службених аутомобила 

100 % регистрација завршено прије 
истека, у складу са уплатама 

Министарства финансија 

100 % регистрација завршено прије 
истека, у складу са уплатама 

Министарства финансија 

100 % регистрација завршено прије 
истека, у складу са уплатама 

Министарства финансија 
Проценат извршених редовних 
сервисирања и поправки службених 
аутомобила у односу на укупан број 
потребних 

100 % поправки извршено, у складу 
са уплатама Министарства финансија 

100 % поправки извршено, у складу 
са уплатама Министарства 

финансија 

100 % поправки извршено, у складу 
са уплатама Министарства 

финансија 

Евиденција фитосанитарних 
сертификата 

100 % издатих достављених 
фитосертификата евидентирано и 

линковано 

100 % издатих достављених 
фитосертификата евидентирано и 

линковано 

100 % издатих достављених 
фитосертификата евидентирано и 

линковано 

Оперативни седмични план 
Инспектората 

Благовремено израђен план 
контрола у за то предвиђеним 

роковима 

Благовремено израђен план 
контрола у за то предвиђеним 

роковима 

Благовремено израђен план 
контрола у за то предвиђеним 

роковима 

Проценат генерисаних извјештаја о 
регистровању у електронском 
систему евиденције радног времена 

100 % генерисаних и интерно 
дистрибуираних извјештаја у складу 

са  унутрашњим политикама или 
захтјевима  

100 % генерисаних и интерно 
дистрибуираних извјештаја у складу 

са  унутрашњим политикама или 
захтјевима  

100 % генерисаних и интерно 
дистрибуираних извјештаја у 

складу са  унутрашњим политикама 
или захтјевима  

Очекиване активности: 
1. Прикупљање неопходних улазних елемената за израду апликација и пројектних идеја, израда финалних апликација и пројектних идеја и њихово 
достављање потенцијалним донаторима и финансијерима. Сви добијени пројекти ће се пријавити у Регистар донација, који води Министарство за 
економске односе и регионалну сарадњу. 
2. Прикупљање захтјева  за регистрацију службених аутомобила, провјера истих са подацима доступним у евиденцији службених аутомобила којима 
располаже Инспекторат, те достављање неопходне документације за одобрене  регистрације службених аутомобила. 
3. Прикупљање захтјева за редовно сервисирање и поправку службених аутомобила у Управи Инспектората, надзирање квалитета и вриједности 
извршених услуга, те подношење рекламација за наведена возила. 
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4. 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. 
5. Посљедњи радни дан у седмици за наредну седмицу израдити и објединити оперативне седмичне планове. 
6. Администратор задужен за праћење система евиденције радног времена и генерисање извјештаја интерно ће дистрибуирати извјештај у складу са 
унутрашњим политикама и захтјевима. 
Оперативни циљ 1.3. Обезбиједити једнообразан и функционалан рад писарница у Инспекторату 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат писмена евидентираних у 
информациони систем од укупног 
броја запримљених 

100 % евидентираних у складу са 
Упутством о канцеларијском и 

архивском пословању у Републичкој 
управи за инспекцијске послове 

100 % евидентираних у складу са 
Упутством о канцеларијском и 

архивском пословању у Републичкој 
управи за инспекцијске послове 

100 % евидентираних у складу са 
Упутством о канцеларијском и 

архивском пословању у 
Републичкој управи за 
инспекцијске послове 

Проценат распоређених и 
придружених писмена у односу на 
укупан број запримљених  

100 % 100 % 100 % 

Проценат отпремљених писмена од 
укупног броја писмена достављених 
за отпрему   

100 %  100 %  100 %  

Проценат архивираних предмета од 
укупног броја достављених 
предмета за архивирање 

100 %  100 % 100 % 

Евиденција позива 
Сви запримљени позиви 

благовремено достављени директору 
и унесени у Евиденцију позива 

Сви запримљени позиви 
благовремено достављени директору 

и унесени у Евиденцију позива 

Сви запримљени позиви 
благовремено достављени 

директору и унесени у Евиденцију 
позива 

Очекиване активности: 
1. Пријем писмена и остале поште, те евидентирање писмена   у складу са Упутством о канцеларијском и архивском пословању у Републичкој управи за 
инспекцијске послове. 
2. Распоређивање писмена на надлежне организационе јединице у Инспекторату, придруживање писмена већ отвореним предметима, те интерна 
достава истих. 
3. Отпрема свих писмена достављених Централној писарници у електронској и папирној форми, на начин који је дефинисао главни инспектор/ 
инспектор/ начелник административног одјељења/ овлаштени службеник путем интерне доставе у Инспекцијском информационом систему. 
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4.  Прихватање интерне доставе у Инспекцијском информационом систему у и физичке доставе предмета од стране службеника који је водио поступак, 
те додјела архивског броја предмету, затим њихово одлагање на мјесто предвиђено Упутством о канцеларијском и архивском пословању у Републичкој 
управи за инспекцијске послове. 
5. Сви запримљени позиви ће се доставити директору, по његовом налогу прослиједити  службенику и  одговорити  пошиљаоцу позива, те ће се затим 
ажурирати Евиденцији позива. 
Оперативни циљ 1.4. Транспарентним информисањем јавности и проактивним приступом y односима с јавношћу, допринијети бољем угледу 
Инспектората као институције отворене за комуникацију 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат ријешених новинарских 
упита 100 % 100 % 100 % 

Проценат ријешених захтјева за 
приступ информацијама од стране 
физичких и правних лица 

100 % 100 % 100 % 

Саопштења за јавност Благовремено објављена сва 
достављена проактивна саопштења  

Благовремено објављена сва 
достављена проактивна саопштења 

Благовремено објављена сва 
достављена проактивна 

саопштења 

Ажурирана интернет страница Све достављене информације 
објављене благовремено 

Све достављене информације 
објављене благовремено 

Све достављене информације 
објављене благовремено 

План кризног комуницирања  Израђен  
Очекиване активности: 
1. Сви захтјеви за приступ информацијама упућени од стране медија биће обрађени и реализовани у законски прописаним роковима. 
2. Сви захтјеви за приступ информацијама упућени од стране физичких и правних лица биће ријешени у складу са Законом о слободи приступа 
информацијама Републике Српске. 
3. Благовремено ће се проактивно објавити све информације/саопштења достављена од стране организационих јединица у Инспекторату, а која су од 
значаја за јавност. 
4. Благовремено ће се на званичној интернет страници објавити све информације достављене на објаву од стране организационих јединица у 
Инспекторату. 
5. На основу анализе резултата комуницирања у претходним кризним ситуацијама израдиће се План кризног комуницирања. 
Оперативни циљ 1.5.   Реформа инспекција 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Прелиминарне радње око Проведене прелиминарне радње   
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реформе инспекција 
Реформисан инспекцијски систем Проведена реформа инспекција   
Очекиване активности: 
1. Реализовати рад у оквиру радних група са задатком анализе постојећег стања и осталих активности датим у задатак радник групама 
2. Извјештавати Владу Републике Српске о реализацији активности око реформе инспекција 
3. Реформисати инспекцијски систем у циљу стварања ефикаснијег инспекцијског система, растерећења субјеката контроле и стварања боље пословне 

климе 
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. 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат извршења ревизија 
планираних Годишњим планом 

100% извршених ревизија 100% извршених ревизија 100% извршених ревизија 

Проценат  спроведених препорука 
интерне ревизије 

100% спроведене препоруке 100% спроведене препоруке 100% спроведене препоруке 

Очекиване активности: 
1. Прикупљање свих потребних података за планирање на бази процијене ризика, и одређивање приоритетних ревизија процеса, тако да Јединица за 
интерну ревизију: 
• Сваке године ће вршити ревизију процеса који су оцијењени високим ризиком; 
• Сваке друге године ће вршити ревизију процеса који су оцијењени средњим ризиком; 
• Сваке треће године ће вршити ревизију процеса који су оцијењени ниским ризиком; 
Након сваке спроведене ревизије, израђује се ревизорски извјештај те се доставља директору и руководиоцу сектора у чијем је ревизија спроведена. 
Саставни део ревизорског извјештаја је и прихваћени план спровођења препорука. 
Оперативни циљ 1.7. Унапређење ефикасности контрола безбједности производа 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Правилник о процјени ризика и 
поступању надлежних инспектора Донесен Правилник   

Покретање Иницијативе за 
потписивање протокола о 
међусобној сарадњи и 
координацији активности између  
Инспектората Републике Српске и 

Покренута иницијатива   
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Управе за индиректно 
опорезивање БиХ 
Очекиване активности: 
1.  Израда Правилника о процјени ризика и поступању надлежних инспектора, који ће се послије прибављених позитивних мишљења упутити Влади 
Републике Српске на разматрање и  давање сагласности. 
2. Заказивање састанка са представницима Управе за индиректно опорезивање, израда предлога  протокола о међусобној сарадњи и координацији 
активности између  Инспектората Републике Српске и Управе за индиректно опорезивање БиХ. 
Оперативни циљ 1.8.  Омогућити присуство запослених на стручним обукама, конференцијама и експертским мисијама како би унапређеним знањем 
обезбједили дјелотворнији рад   

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат присуства именованих 
учесника по захтјеву организатора 
семинара 

100 % 100 % 100 % 

Очекиване активности: 
1.  Присуствоваће се на свим обукама, радионицама, конференцијама, експертским мисијама и слично, организованих у склопу пројеката или од стране 
других институција у земљи и иностранству за које Инспекторат буде имао обезбијеђена и предвиђена финансијска средства, а којима ће се допринијети 
унапређењу знања запослених и рада институције.  
Оперативни циљ 1.9.   Активним учествовањем дати допринос у процесу европских интеграција што ће резултирати унапређењем будућег рада 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат достављених 
информација на захтјев 
Министарства за економске 
односе и регионалну сарадњу од 
укупног броја затражених   

100 % 100 % 100 % 

Очекиване активности: 
1. Доставиће се све потребне информације за учествовање на састанцима Одбора за стабилизацију и придруживање између ЕУ и БиХ. 
2. Именовани чланови радних група за европске интеграције активно ће учествовати у припреми докумената за дискусију на састанцима Пододбора. 
3. Министарству за економске односе и регионалну сарадњу ће се доставити све потребне информације и подаци за потребе процеса придруживања 
Европској унији. 
Стратешки циљ 2. Стварање претпоставки за несметан рад инспектора пружањем стручне помоћи и материјалних претпоставки, заштита имовинских 
интереса Инспектората правовременом и адекватном правном помоћи и стварање механизама за ефикасно финансијско управљање и контролу 
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Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број обука инспектора 

100% реализоване обуке инспектора 
без инспекторског искуства и обуке 
по захтјеву за инспекторе са 
инспекторским искуством 

100% реализоване обуке 
инспектора без инспекторског 
искуства и обуке по захтјеву за 
инспекторе са инспекторским 
искуством 

100 % 

Нови Инспекцијски информациони 
систем 

Пуна имплементација  Инспекцијског 
информационог система  Добијен пројекат или обезбјеђено 

учествовање у пројектима 
Увођење и развој финансијског 
управљања и контроле 

Пуна имплементација финансијског 
управљања и контроле  100 % 

Оперативни циљ 2.1. Заступање Инспектората пред правосудним органима 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Заступање Инспектората у 
парничним, управним и 
прекршајним поступцима 

Благовремена припрема поднесака у 
свим поступцима 

Благовремена припрема поднесака 
у свим поступцима 

Благовремена припрема поднесака 
у свим поступцима 

Праћење казнене политике 

Континуирана анализа прекршајног 
законодавства са повратном 
информацијом поступајућем 
инспектору и главном инспектору 

Континуирана анализа прекршајног 
законодавства са повратном 
информацијом поступајућем 
инспектору и главном инспектору 

Континуирана анализа прекршајног 
законодавства са повратном 
информацијом поступајућем 
инспектору и главном инспектору 

Очекиване активности: 
1. Предузимати правне радње у оквиру парничног, управног, прекршајног и другог поступка у прописаним роковима (иницијални акт, присуство 

рочиштима, изјављивање правног лијека или друге врсте правног средства) 
2. Пратити казнену политику вођењем евиденције о исходима судских поступака ради превентивног дјеловања 
Информисање поступајућег инспектора и главног инспектора (указивање на пропусте у раду инспектора) 
 
 
Оперативни циљ 2.2. Едукација инспектора 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Континуирана обука нових 
инспектора у примјени Закона о 

Обука млађих инспектора 100% у 
односу на број нових инспектора без 

Обука млађих инспектора 100% у 
односу на број нових инспектора без 

Обука млађих инспектора 100% у 
односу на број нових инспектора 
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инспекцијама у Републици Српској, 
подзаконских аката, начела 
управног поступка и прекршајног 
законодавства, као и у примјени 
Информационог система 
Инспектората 

инспекторског искуства инспекторског искуства без инспекторског искуства 

Израда приручника за поступање 
инспектора у оквиру предузимања 
управних мјера и прекршајног 
поступка 

Усвојен приручник   

Обука инспектора са инспекторским 
искуством по потреби на основу 
анализе стања или по захтјеву 
главног инспектора 

Обука инспектора са инспекторским 
искуством 100% у односу на план и 
број захтјева 

Обука инспектора са инспекторским 
искуством 100% у односу на план и 
број захтјева 

Обука инспектора са 
инспекторским искуством 100% у 
односу на план и број захтјева 

Очекиване активности: 
1. Обучавати нове инспекторе без инспекторског искуства о основама инспекцијског надзора и примјени Информационог система Инспектората 
2. Обучавати инспекторе са инспекторским искуством према указаној потреби 
Оперативни циљ 2.3. Правна помоћ инспекторима 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Правна помоћ инспекторима при 
изради аката 

Благовремена правна помоћ у 100% 
захтјева 

Благовремена правна помоћ у 100% 
захтјева 

Благовремена правна помоћ у 
100% захтјева 

Давање мишљења и појашњења у 
вези са примјеном Закона о 
инспекцијама 

Реализација 100% захтјева Реализација 100% захтјева Реализација 100% захтјева 

Очекиване активности: 
1. Благовремено пружати правну помоћ инспекторима  узимајући у обзир природу посла и сложеност предмета 
2. Проводити едукативне активности у ужем смислу (појединачни предмет инспекцијског надзора, инспектор појединац) 
Оперативни циљ 2.4. Стварати услове за несметан рад инспектора у јединицама локалне самоуправе 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Издавање сагласности по захтјевима 
из јединица локалне самоуправе 

Благовремено ријешени захтјеви 
100% у односу на број захтјева 

Благовремено ријешени захтјеви 
100% у односу на број захтјева 

Благовремено ријешени захтјеви 
100% у односу на број захтјева 
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Напомена: Активност је актуелна 
док се инспекцијски надзор одвија 
на два нивоа 
Ажурна евиденција издатих 
сагласности и повремено 
усаглашавање података са 
јединицама локалне самоуправе 

Дневно ажурна евиденција Дневно ажурна евиденција Дневно ажурна евиденција 

Очекиване активности: 
1. Рјешавати по захтјевима из јединица локалне самоуправе одмах 
2. Ажурирати евиденцију о издатим сагласностима одмах након издавања 
3. Тромјесечно усаглашавати евиденцију о издатим сагласностима са јединицама локалне самоуправе 
Оперативни циљ 2.5. Унапређење Инспекцијског информационог система Инспектората и ИТ инфраструктуре 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Нови Инспекцијски информациони 
систем  
 
Напомена: нови Инспекцијски 
информациони систем може бити 
набављен и у току 2018. године 
уколико се обезбиједе извори 
финансирања 

Реализована набавка новог 
Инспекцијског информационог 
система 

  

Имплементација новог 
Инспекцијског информационог 
система 

Потпуна имплементација   

Провођење обуке за рад у новом 
Инспекцијском информационом 
систему 

Обука свих запослених   

Очекиване активности: 
1. Прикупљати податке о стању постојећег система као и његовим недостацима у циљу њиховог кориговања приликом израде новог система 
2. Планирати нове функционалности у циљу ефикаснијег рада корисника система 
3. Припремити Одлуке о давању сагласности Владе Републике Српске на план утрошка средстава за капитална улагања 
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4. Израдити техничке спецификације за израду тендерског документа у поступку јавне набавке Инспекцијског информационог система и 
рачунарско-комуникационе опреме 

5. Имплементирати Инспекцијски информациони систем (испоручилац софтвера у сарадњи са Одјељењем за информатику Инспектората) 
6. Провести обуку за тренере од стране испоручиоца софтвера 
7. Провести обуку свих запослених од стране обучених тренера 

Оперативни циљ 2.6. Благовременим активностима у области превођења, међународне и институционалне сарадње обезбијеђена квалитетна 
комуникација и сарадња са институцијама у иностранству и земљи 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Преведени сви правни прописи и 
други општи акти чији је израђивач 
Инспекторат  

Преведен на енглески језик нови Закон 
о инспекцијама Републике Српске 

Преведен на енглески језик 
Правилник о процјени ризика и 
поступању надлежних инспектора 

 

Проценат ријешених захтјева за 
усменим превођењем, превођењем 
писаних докумената, емаил-ова и 
других материјала 

100% ријешених захтјева за 
превођењем 

 

100% ријешених захтјева за 
превођењем 

 

100% ријешених захтјева за 
превођењем 

 

Проценат ријешених захтјева 
међународних и институција 
Републике Српске и БиХ 

100% ријешених захтјева 100% ријешених захтјева 100% ријешених захтјева 

Очекиване активности: 
1. Превести Закон о инспекцијама Републике Српске на енглески језик 
2. Обрадити  захтјеве руководства и осталих запослених за усменим и писаним превођењем, обављена потребна координација и превод 
3. Обрадити све захтјеве међународних и институција у земљи 
Оперативни циљ 2.7. Коришћењем информационих и комуникационих технологија унапређен рад инспектора и 
остварена ефикаснија комуникација са грађанима  

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат пријава  пристиглих путем 
Центра за пријаве и притужбе које 
су обрађене у за то предвиђеним 
роковима 

100% пристиглих пријава обрађено у за 
то предвиђеним роковима 

100% пристиглих пријава обрађено у 
за то предвиђеним роковима 

100% пристиглих пријава 
обрађено у за то предвиђеним 
роковима 

Проценат пријава путем АПК – 
Апликације пријави корупцију које 

100% свих пристиглих пријава 
запримљено, по налогу директора 

100% свих пристиглих пријава 
запримљено, те по налогу директора 

100% свих пристиглих пријава 
запримљено, те по налогу 
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су обрађене у за то предвиђеним 
роковима 

достављено у рад службенику 
надлежном за рјешавање и странци 
одговорено 

достављено у рад службенику 
надлежном за рјешавање и странци 
одговорено 

директора достављено у рад 
службенику надлежном за 
рјешавање и странци 
одговорено 

Проценат ријешених захтјева 
инспектора за информацијама из 
Јединственог система регистрације, 
контроле и наплате доприноса 
Пореске управе Републике Српске 

100% свих пристиглих захтјева 
инспектора 

100% свих пристиглих захтјева 
инспектора 

100% свих пристиглих захтјева 
инспектора 

Очекиване активности: 
1. Прослиједити пријаве пристигле путем Центра за пријаве и притужбе надлежној инспекцији ради планирања контрола  
2. Обрадити и евидентирати све пријаве запримљене путем Апликације пријави корупцију – АПК , те обавијестити странку о поступању по истим у 
предвиђеним роковима 
3. Вршити увид по захтјеву инспектора у Јединствени систем регистрације, контроле и наплате доприноса након чега ће се  инспекторима доставити 
захтијевани подаци  
Оперативни циљ 2.8. Увођење и развој финансијског управљања и контроле 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Снимање постојећег стања пет 
елемената финансијског управљања 
и контроле 
 
Напомена: ради се о активности која 
је саставни дио Плана рада за 
успостављање и развој система 
финансијског управљања и контроле 
за 2018. годину али је постало 
извјесно да се планирана активност 
неће моћи реализовати у 2018. 
години 

Реализација планиране активности 
100%   

Књига пословних процеса субјекта Реализација планиране активности 
100%   

Регистар ризика Реализација планиране активности   
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100% 
Софтвер за финансијско управљање 
и контролу Набављен и имплементиран софтвер   

Ревизија контролних поступака 
Реализација планиране активности 
100% 
 

  

Очекиване активности: 
1. Присуствовати обукама за координаторе увођења и развоја финансијског управљања и контроле 
2. Организовати обуку руководства Инспектората на тему увођења и развоја финансијског управљања и контроле 
3. Анализирати потребу ангажовања консултанта за увођење и развој финансијског управљања и контроле, алтернативно: формирати радну групу 

из редова запослених Инспектората која би била ангажована на успостављању финансијског управљања и контроле 
4. Спровести све припремне радње за увођење финансијског управљања и контроле и пуњење базе података у софтверу 
5. Набавка и имплементација посебног корисничког софтвера, алтернативно: обезбиједити Модул за увођење и развој финансијског управљања и 

контроле који је интегрални дио Инспекцијског информационог система 
6. Ревидирати контролне поступке као резултат анализе постојећег стања 
7. Донијети план за отклањање недостатака интерних контрола  

Стратешки циљ 3. Обезбиједити да се у Републици Српској прометује храна која је здравствено исправна и безбједна за људску употребу 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат уписаних субјеката који 
послују са храном у Централни 
регистар Министарства 
пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске  

Уписано 70 % субјеката затечених у 
унутрашњем промету 

Уписано 90 % субјеката затечених у 
унутрашњем промету 

Уписано 100 % субјеката затечених у 
унутрашњем промету 

Проценат извршене регистрације 
хране за посебне прехрамбене 
потребе, хране обогаћеном 
нутријентима и додатака прехрани у 
Министарству здравља и социјалне 
заштите Републике Српске 

60 % хране затечене у промету 
уписано у регистар 

80 % хране затечене у промету  
уписано у регистар 

100 % хране затечене у промету 
уписано у регистар 

Оперативни циљ 3.1. Надзором у спољнотрговинском промету обезбиједити увоз хране која испуњава прописане норме квалитета и здравствене 
исправности 
Мјере учинка за излазне Очекивани резултати по годинама 
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(директне) резултате 2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 
Проценат контролисаних пошиљки 
готових производа и сировина за 
прехрамбену индустрију 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 

Проценат контролисаних пошиљки 
сточне хране 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 
Очекиване активности:  
1. Приликом прегледа пошиљки провјераваће се документација 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. Поред провјере документације врше се органолептички 
преглед пошиљке и узроковање за лабораторијске анализе, на принципу процјене ризика.  
2. На основу процјене ризика израђиваће се оперативни план узроковања, којим се идентификују потенцијалне неправилности код различитих врста 
производа, те се анализама захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик код одређеног производа.   
3. За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету инспектори за храну ће бити присутни на царинским испоставама у 
Републици Српској, чиме ће се обезбиједити да се благовремено изврши инспекцијски преглед свих пошиљки хране пристигле на царинске испоставе 
које се налазе на територији Републике Српске, како се исте не би задржавале и како би се омогућио континуиран проток робе. 
Оперативни циљ 3.2. Надзором у унутрашњем промету обезбиједити производњу и промет хране која испуњава прописане норме квалитета и 
здравствене исправности 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола производње и 
промета хране 1.486 1.657 1.717 

Очекиване активности:  
1. У унутрашњем промету у објектима у којима се врши производња, промет и услуживање хране контролисаће се хигијенски услови објекта и околине, 
опрема, исправност расхладних уређаја, начин чувања хране, хигијенски поступци запослених, докази о здравственом стању и додатној едукацији лица 
која раде са храном, декларације и сензорна својства хране, испитивање хране путем овлашћених лабораторија, вођење евиденције о анализама и 
друго. 
 
Оперативни циљ 3.3. Надзором у централним водоводним системима обезбиједити здравствено исправну воду 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат извршених периодичних 
преглед воде из централних 90 % 95 % 100 % 
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водовода у овлашћеним 
лабораторијама 
Очекиване активности:  
1. Вршиће се континуирани инспекцијски преглед централних водоводних система од стране републичке инспекције за храну, како би се утврдило да ли 
комунална предузећа која газдују централним водоводним системима поштују фреквенцију узорковања воде у погледу периодичних прегледа. 
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 

Мјере учинка за крајње резултате 
Очекивани резултати по годинама 

2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола квалитета моторних 
горива према прописаном Програму 
утврђивања усклађености квалитета 
течних нафтних горива  

Извршење Програма утврђивања 
усклађености квалитета течних 
нафтних горива под условом да 

планирани субјекти контроле врше 
увоз у планираном обиму преко 

испостава Републике Српске 

Извршење Програма утврђивања 
усклађености квалитета течних 
нафтних горива под условом да 

планирани субјекти контроле врше 
увоз у планираном обиму преко 

испостава Републике Српске 

Извршење Програма утврђивања 
усклађености квалитета течних 
нафтних горива под условом да 

планирани субјекти контроле врше 
увоз у планираном обиму преко 

испостава Републике Српске 
Проценат легализованих субјеката, 
од броја утврђених нелегалних 
субјеката 

80 %  85 %  90 %  

Проценат повучених утврђених 
неусаглашених производа са 
тржишта 

90 %  95 %  97 %  

Проценат извршења броја контрола 
планираних Годишњим планом у 
области заштите потрошача 

100 % 100 % 100 % 

Оперативни циљ 4.1. Спречавање увоза моторних горива која не одговарају прописаним параметрима квалитета 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Контрола квалитета моторних 
горива приликом увоза 

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

да планирани субјекти контроле 
врше увоз у планираном обиму 

преко испостава Републике Српске 

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

да планирани субјекти контроле 
врше увоз у планираном обиму 

преко испостава Републике Српске 

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

да планирани субјекти контроле 
врше увоз у планираном обиму 

преко испостава Републике Српске 
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Очекиване активности: 
1. Приликом увоза, квалитет моторних горива контролише се према прописаном Програму утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива 
који доноси Министарство индустрије, енергетике и  рударства Републике Српске, 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. 
2. За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету, тржишни инспектори биће присутни на царинским испоставама у Републици 
Српској, чиме ће бити поједностављене процедуре спољнотрговинског инспекцијског надзора и омогућен лакши проток робе. 
 
Оперативни циљ 4.2. Повећање нивоа поштивања прописа у обављању  трговине, угоститељства, туризма, услужних дјелатности и заштите 
интелектуалне својине 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области трговине 4.046 4.032 4.032 
Број контрола промета робе и 
услуга у угоститељству и туризму 2.006 2.033 2.086 

Број контрола пружања услуга 357 361 361 
Број контрола у области заштите 
интелектуалне својине 122 127 127 

Очекиване активности: 
1. 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.  
2. У области угоститељства и туризма вршиће се провјера одобрења за рад, минимално-техничких услова, поријекла робе намијењене пружању услуга, 
пословних књига и евиденција, цијена и цјеновника, издавања рачуна корисницима услуга – гостима, мјерних 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. 
3. У области пружања услуга вршиће се контроле како би се спријечило нелегално обављање дјелатности, осигурало издавање рачуна корисницима 
услуга и истицање назива фирме и радног времена. 
4. У области заштите интелектуалне својине инспектори ће првенствено дјеловати превентивно и у сарадњи са органима овлаштеним од стране 
Института за интелектуално власништво БиХ предузимати мјере у циљу заштите ауторских права, док ће у 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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат извршења броја редовних 100 % 100 % 100 % 
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контрола планираних Годишњим 
планом, а којима се штите 
колективна права потрошача 
Број ријешених рекламација 
потрошача 100 % 100 % 100 % 

Број контрола безбједности 
производа и усаглашености 
непрехрамбених потрошачких 
производа у унутрашњем промету 
са дефинисаним захтјевима 

94 129 140 

Очекиване активности: 
1. У редовним контролама вршиће се надзор над примјеном закона и контролисати да ли се 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. 
2. По свакој конкретној рекламацији потрошача, којом  се затражи заштита индивидуалних потрошачких права, надлежна инспекција извршиће надзор и 
предузети мјере у циљу заштите права потрошача. 
3. Надлежна инспекција у сарадњи са Агенцијом за надзор над тржиштем БиХ припрема годишње планове проактивног надзора непрехрамбених 
потрошачких производа, а у смислу контроле примјене Закона о општој безбједности производа и других прописа који посебно прописују услове 
безбједности за појединачне врсте производа. План контрола се израђује у текућој за наредну годину, на бази тачно утврђених критерија и детаљне 
анализе постојећег стања на тржишту. Пројекат се реализују на територији цијеле Босне и Херцеговине. Инспектори ће вршити административну и 
визуелну контролу производа, те узорковање за лабораторијско испитивање. Информације о резултатима контрола инспекција ће просљеђивати 
Агенцији за надзор над тржиштем БиХ, која ће као координатор пројекта исте доставити осталим надлежним инспекцијама у БиХ, ради предузимања 
мјера из њихове надлежности. 
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 
 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат извршених 
фитосанитарних прегледа и издатих 
фитосанитарних сертификата који су 
прихваћени од стране 

99,9 % издатих фитосанитарних 
сертификата прихваћено од стране 
фитосанитарне инспекције земље 

увознице 

99,9 % издатих фитосанитарних 
сертификата прихваћено од стране 
фитосанитарне инспекције земље 

увознице 

99,9 % издатих фитосанитарних 
сертификата прихваћено од стране 
фитосанитарне инспекције земље 

увознице 
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фитосанитарне инспекције земље 
увознице 
Проценат уредних инспекцијских 
контрола у области примарне 
производње хране биљног 
поријекла 

70 % уредних контрола 75 % уредних контрола 80 % уредних контрола 

Проценат уредних инспекцијских 
контрола у области промета 
репроматеријала за пољопривредну 
производњу 

85 % уредних контрола 87 % уредних контрола 90 % уредних контрола 

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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат извршених  
фитосанитарних прегледа при увозу 
и извозу  

Извршено 100 % фитосанитарних 
прегледа по свим захтјевима и 

узорковање у складу са процјеном 
ризика 

Извршено 100 % фитосанитарних 
прегледа по свим захтјевима и 

узорковање у складу са процјеном 
ризика 

Извршено 100 % фитосанитарних 
прегледа по свим захтјевима и 

узорковање у складу са процјеном 
ризика 

Реализовани програми надзора над 
различитим производима  

95 % реализованих активности у 
складу са донесеним посебним 

програмима надзора 

95 % реализованих активности у 
складу са донесеним посебним 

програмима надзора 

95 % реализованих активности у 
складу са донесеним посебним 

програмима надзора 

Проценат инспекцијских прегледа 
безбједности хране биљног 
поријекла у спољнотрговинском 
промету 

Извршено 100 % фитосанитарних 
прегледа у складу са захтјевима 

увозника и узорковање у складу са 
процјеном ризика 

Извршено 100 % фитосанитарних 
прегледа у складу са захтјевима 

увозника и узорковање у складу са 
процјеном ризика 

Извршено 100 % фитосанитарних 
прегледа у складу са захтјевима 

увозника и узорковање у складу са 
процјеном ризика 

 
Очекиване активности:  
1. Приликом прегледа пошиљки провјераваће се документација 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. Поред провјере документације врше се и узорковање за 
лабораторијске анализе, на принципу процјене ризика.  
2. На основу процјене ризика израђује се оперативни план узорковања, којим се идентификују потенцијалне неправилности код различитих врста 
производа, те се анализама захтијева испитивање параметара који представљају највећи ризик код одређеног производа.   
3. За потребе вршења инспекцијског надзора у спољнотрговинском промету, фитосанитарни инспектори биће присутни на граничним прелазима у 
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Републици Српској, чиме ће се поједноставити процедуре спољнотрговинског инспекцијског надзора и омогућити лакши проток робе. 

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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола производње и 
промета садног материјала и 
сјемена пољопривредног биља 

335 368 371 

Број контрола у  оквиру  Програма 
посебног надзора у унутрашњости 60 60 60 

Број контрола у области 
производње, промета и употребе 
ђубрива 

147 161 163 

Број контрола у области 
производње и промета средстава за 
заштиту биља 

162 177 179 

Број контрола у области примарне 
производње хране биљног 
поријекла 

147 161 163 

Очекиване активности: 
1. 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. 
2. Вршиће се контрола 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 декларисања ђубрива и друго. 
3. Вршиће се контрола 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. 
Оперативни циљ 5.3.  Обезбјеђивање намјенског кориштења средстава подстицаја 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола законитости 
добијања и намјенског кориштења 
подстицајних средстава 

92 101 102 
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Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле намјенског кориштења средстава подстицаја које додјељује Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде. 
Оперативни циљ 5.4.  Обезбјеђење заштите здравља биља и коришћења пољопривредног земљишта у складу са законом 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области заштите 
здравља биља 128 141 142 

Број контрола кориштења и 
промјене намјене пољопривредног 
земљишта  

206 226 228 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле у области заштите здравља биља. 
2. Вршиће се инспекцијске контроле за сузбијање и уништавање коровске биљке амброзије, у складу са годишњим планом контрола и по запримљеним 
дојавама. 
3. Контролисаће се кориштење и обрађивање пољопривредног земљишта, промјена намјене пољопривредног земљишта и посједовање свих 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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

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

275 302 305 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контрола испуњености минималних техничко-технолошких услова у погледу стручног кадра, објеката, просторија, опреме и уређаја за 
производњу вина, контрола услова које морају испуњавати сировине за производњу вина и других алкохолних пића, контроле промета вина и 
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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола  усјева на присуство 
генетичких модификација 

37 40 41 
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Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле присуства генетички модификованих усјева. За потребе идентификације усјева и субјеката контроле користиће се подаци из 
Регистра пољопривредних газдинстава у Републици 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 
 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

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

100 % 100 % 100 % 

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

70 % 75 % 80 % 

Оперативни циљ 6.1. Обезбиједити извођење радова у шумарству,  узгајање и заштиту  шума, промет и прераду шумских сортимената у складу са 
законом 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области  услова за 
обављање дјелатности субјеката 
који изводе радове у шумарству 

110 120 
 

121 
 

Број контрола у области  
коришћења шума 482 523 528 

Број контрола у области узгајање 
шума 83 90 91 

Број контрола у области заштите 
шума 171 186 188 
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Број контрола у области примарне 
прераде дрвета 330 359 362 

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

220 239 241 

Очекиване активности: 
1. Вршиће се контроле испуњености услова за извођење радова у шумарству и посједовање лиценце. 
2. Вршиће се контрола реализације шумско привредне основе, контрола извршења производно-финансијског плана, извршења сјече, чувања шума, 
противпожарне заштите и заштите шума од биљних болести и штеточина, шумско-узгојних радова и друго. 
3. Вршиће се контрола  постројења  примарне прераде дрвета у циљу провјере легалности рад, испуњености минимално- техничких услова рада и 
поријекла шумских дрвних сортимената. 
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 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Мјере учинка за излазне (директне) резултате 
 
   

Број контрола извршења лова и 
коришћења дивљачи 

180 
 

199 
 

202 
 

Број контрола организације и рада 
ловочуварске службе 95 100 100 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле услова за учествовање и вршење лова, доношења планских документа у ловству, придржавање цјеновника одстрела и 
коришћења дивљачи и друго. 
2. Вршиће се контроле обезбијеђености ловочуварске службе, испуњености услова за ловочувара, опремљености ловочувара и друго. 
 
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 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат привредних субјеката који 
испуњавају услове у односу на 

80 % усклађених са прописаним 
условима 

90 % усклађених са прописаним 
условима 

100 % усклађених са прописаним 
условима 
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укупан број контролисаних 
субјеката 
Проценат привредних субјеката 
регистрованих за извоз, који 
испуњавају захтјеве за извоз у ЕУ 

100 % привредних субјеката који 
желе да извозе у ЕУ 

100 % привредних субјеката који 
желе да извозе у ЕУ 

100 % привредних субјеката који 
желе да извозе у ЕУ 

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

95 % извршене све програмом 
планиране мјере 

95 % извршене све програмом 
планиране мјере 

95 % извршене све програмом 
планиране мјере 

Регистар животиња 
Све контролисане животиње 

обиљежене и евидентиране у складу 
са прописаним роковима 

Све контролисане животиње 
обиљежене и евидентиране у 

складу са прописаним роковима 

Све контролисане животиње 
обиљежене и евидентиране у 

складу са прописаним роковима 
Проценат контролисаних 
ветеринарских организација које 
испуњавају прописане услове за 
обављање дјелатности и 
спровођење обавезних мјера 

85 % контролисаних ветеринарских 
организација 

90 % контролисаних ветеринарских 
организација 

95 % контролисаних ветеринарских 
организација 

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 
Мјере учинка за излазне (директне) 
резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области 
производња и промет хране за 
животиње 

52 74 75 

Број контрола у области  
производња и промет сировина и 
хране животињског поријекла 

653 920 928 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле здравствене исправности у свим фазама производње, складиштења и трговине хране за животиње, декларисања хране за 
животиње и друго. 
2. Вршиће се контроле производње и промета производа животињског поријекла, откупа и прераде млијека, означавања и декларисања хране 
животињског поријекла, складиштења хране животињског поријекла, присуства резидуа у живим животињама и производима животињског поријекла и 
друго. 
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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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области заразних 
болести и зооноза 236 332 335 

Број контрола у области  
ветеринарске дјелатности 163 229 231 

Број контрола у области 
производње и промета 
ветеринарских лијекова 

56 79 80 

Број контрола у области  узгоја, 
заштите и добробити животиња 59 83 85 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се 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. 
2. Вршиће се контрола ветеринарских организација сходно плану и приоритетима, као и приликом провођења контрола у другим областима, а посебно у 
склопу провођења мјере ради контроле заразних болести. 
3. Вршиће се 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. 
4. Вршиће се контрола начина држања и поступања са животињама. 
 
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 
 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат неуредних контрола 
заштитних водних објеката 55 % 45 % 35 % 

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 
Мјере учинка за излазне Очекивани резултати по годинама 
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(директне) резултате 2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 
Број контрола у области заштите 
вода 535 543 548 

Број контрола у области заштите од 
вода 71 72 73 

Број контрола у области уређење 
водотока 119 120 121 

Број контрола у области коришћења 
вода 171 174 175 

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

29 29 29 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се надзор загађивача, гдје ће се контролисати: уређаји за третман индустријске отпадне воде, клаонице и објекти за прераду меса, мљекаре, 
асфалтне базе и бетонаре, субјекти који обављају рециклажу, рафинерије, бензинске пумпне станице, нафтни терминали, пилане, базени за флотацију, 
површински копови минералних сировина, фарме, депоније отпада, овлаштене водопривредне лабораторије и друго.  
2. Вршиће се надзор над функционалношћу и одржавањем одбрамбених насипа, пумпних станица, ободних канала, канала за одводњу унутрашњих 
вода, тунела за одводњу, брана са акумулацијама, одржавање ријечног корита, водног земљишта и друго.  
3. Вршиће се контрола финансијске дисциплине обвезника водних накнада, то јест обрачунавања и плаћања посебних водних накнада. 
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 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

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

100 % извршених инспекцијских 
прегледа према чл. 82 Закона о 

рударству 

100 % извршених инспекцијских 
прегледа према чл. 82 Закона о 

рударству 

100 % извршених инспекцијских 
прегледа према чл. 82 Закона о 

рударству 

Број контрола квалитета моторних Извршење Програма утврђивања Извршење Програма утврђивања Извршење Програма утврђивања 
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горива према прописаном Програму 
утврђивања усклађености квалитета 
течних нафтних горива 

усклађености квалитета течних 
нафтних горива  

усклађености квалитета течних 
нафтних горива  

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 прегледу 
надлежном министарству, према чл. 
56. Закона о геолошким 
истраживањима. 

100 % извршених инспекцијских 
прегледа према чл. 56 Закона о 

геолошким истраживањима 

100 % извршених инспекцијских 
прегледа према чл. 56 Закона о 

геолошким истраживањима 

100 % извршених инспекцијских 
прегледа 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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола производње 
електричне енергије 28 29 29 

Број контрола преноса електричне 
енергије 35 36 36 

Број контрола дистрибуције 382 386 390 
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електричне енергије 
Очекиване активности: 
1. Вршиће се контроле одржавања електроенергетских објеката, постројења, опреме и инсталација, те редовна мјерења и испитивања у циљу смањења 
губитака и квалитетније и поузданије испоруке електричне енергије.   
2. Вршиће се контрола техничке исправности електроенергетских објеката у смислу редовности њиховог одржавања, вршења периодичних мјерења и 
испитивања, примјене техничких норматива и заштите електроенергетских објеката и друго. 
3. Вршиће се контроле техничке исправности, примијењености мјера заштите и вођење техничке и друге документације на 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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број прегледа и испитивања 
котловских постројења   35 35 35 

Број прегледа и испитивања 
стабилних посуда под притиском  245 245 247 

Број прегледа и испитивања 
покретних посуда под притиском  205 212 212 

Број контрола испуњености услова 
за обављање послова у области 
термоенергетике 

18 20 23 

Број контрола у осталим 
термоенергетским објектима 7 5 5 

Очекиване активности: 
1. Вршиће се контроле котловских постројења, стабилних посуда за течни нафтни гас, стабилних посуда за течни CO2, стабилних посуда за расхладна 
постројења, стабилних посуда за течне атмосферске гасове, аутоклави, измјењивача и других стабилних посуда, стабилних посуда за компримовани 
ваздух, покретних посуда за пропан-бутан гас, покретних посуда за техничке гасове, покретних посуда за пропан-бутан гас на 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 
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средине од утицаја рударских радова, рекултивација деградираног земљишта изазваног извођењем рударских радова у циљу враћања првобитној 
намјени за коришћење 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области рударства 
(без електроенергетике у рударству) 237 240 242 

Број контрола у области 
електроенергетике у рударству 70 72 72 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле код субјеката који се баве експлоатацијом минералних сировина и субјеката који врше услуге у области рударства као и објеката у 
саставу рудника. 
2. Вршиће се контроле код субјеката који се баве израдом и ревизијом техничке документације, вршењем периодичних прегледа и испитивања и 
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 рударско-
геолошких  радова, рекултивацију деградираног земљишта изазваног извођењем рударско истражних радова и друго 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области геологије 140 142 143 
Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле код субјеката који се баве истраживањем минералних сировина, експлоатацијом минералних сировина и 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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Контрола квалитета моторних 
горива 

Број узорака у складу са Програмом 
утврђивања усклађености квалитета 

течних нафтних горива 

Број узорака у складу са Програмом 
утврђивања усклађености квалитета 

течних нафтних горива 

Број узорака у складу са Програмом 
утврђивања усклађености квалитета 

течних нафтних горива 
Очекиване активности: 
1. 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 квалитета течних нафтних горива врши се за два периода, љетни и 
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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 

Мјере учинка за крајње резултате 
Очекивани резултати по годинама 

2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 
Проценат затворених станица 
техничког прегледа у односу на 
укупан број контролисаних станица 
техничког прегледа 

5,43 % 4,63 % 3,83 % 

Проценат возила искључених из 
саобраћаја у односу на укупан број 
контролисаних возила 

5 % 5 % 5 % 

Проценат неуредних контрола у 
области јавних путева 34 % 32 % 30 % 

Проценат неуредних контрола у 
области жељезничког саобраћаја 19 % 17 % 15 % 

Проценат неуредних контрола у 
области поштанског саобраћаја  38 % 31 % 24 % 

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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области друмског 
превоза 511 638 644 

Број контрола у области техничких 
прегледа 281 351 354 

Очекиване активности: 
1. Вршиће се контрола испуњавања прописаних услова за обављање одређене врсте превоза, за рад аутобуских станица, уредног одржавања реда 
вожње, извршавања задатака и послова станичног особља и посаде возила, станица техничког прегледа, аутобуских станица и терминала градског и 
приградског саобраћаја. 
Оперативни циљ 10.2. Обезбиједити изградњу и реконструкцију, одржавања и заштиту јавних путева у складу са законом 
Мјере учинка за излазне Очекивани резултати по годинама 
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(директне) резултате 2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 
Број контрола у области јавних 
путева 230 287 290 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контрола стања јавних путева, примјене техничких и других прописа у погледу изградње, реконструкције, одржавања 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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области 
жељезничког саобраћаја 102 128 129 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контрола безбједности одвијања жељезничког саобраћаја, примјене саобраћајно–транспортних и техничких прописа, техничке исправности 
и опремљености возних средстава, опремљености возова и службених мјеста посебним средствима, прибором и опремом, примјене прописа из области 
сигнализације и споразумјевање при вршењу саобраћаја, техничких прегледа 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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области водног 
саобраћаја 26 32 32 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се надзор безбједности и ефикасности обављања превоза са становишта поштовања прописа, стандарда, техничких норматива и норми 

квалитета пловног пута и објеката значајних за безбједност пловидбе, домаћих цивилних пловних и плутајућих објекта. 
2.  

Оперативни циљ 10.5. Обезбиједити да се обављање поштанских услуга, организација и функционисање поштанског саобраћаја обављају у складу са 
законом 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области поштанског 
саобраћаја 77 96 97 
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Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле јавних поштанских емитера и поштанских оператера, примјене цјеновника за универзалне и резервисане поштанске услуге, 
контрола покривености подручја поштанском мрежом и друго. 
Оперативни циљ 10.6. Обезбиједити тренд уредног и безбједног косог и вертикалног транспорта 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2020. (t + 2) 

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

51 64 64 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле у области косог и вертикалног транспорта. 

 
 
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 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Квалитет градње и нелегална 
изградња доведени у законске 
оквире редовним контролама 
коришћења законских прописа 

2% мање неуредних контрола у 
области урбанизма и грађења на 

годишњем нивоу 

2% мање неуредних контрола у 
области урбанизма и грађења на 

годишњем нивоу 

2% мање неуредних контрола у 
области урбанизма и грађења на 

годишњем нивоу 

Квалитет ваздуха и земље 
обезбијеђен сталним вршењем 
контрола 

Сва мјерења у законски прописаним 
оквирима 

Сва мјерења у законски прописаним 
оквирима 

Сва мјерења у законски прописаним 
оквирима 

Број нелегалних депонија мање на 
годишњем нивоу  5 5 5 

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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области 
испуњености услова за рад 361 366 369 
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Број контрола у области коришћења 
изграђених објеката 35 36 36 

Број контрола у области грађења 
објеката 93 95 96 

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

58 58 59 

Број контрола у области 
производње грађевинског 
материјала 

117 118 120 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контрола лиценци за израду техничке документације, контрола израде техничке документације, лиценци за грађење, производња бетона и 
асфалта, посједовање одобрења за грађење, усаглашеност градње са документацијом и техничким нормативима, посједовање и вођење градилишне 
документације, садржај и поступак доношења просторног, урбанистичког и регулационог плана и друго. 
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 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области заштите 
животне средине  479 486 490 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле посједовања и испуњености услова из еколошке дозволе, посједовање испуњеност услова из дозволе за управљање отпадом, 
испуњеност услова за прекогранично кретање отпада и друго.  
Стратешки циљ 12. Обезбиједити легалност у раду, поштивање права по основу радног односа и безбједне и здраве услове у радној средини 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Смањен броја радника који раде 
без закљученог уговора о раду,  
смањењем стопе пореза и 
доприноса и појачаним 
инспекцијским контролама 

8 % мање радника без закљученог 
уговора о раду, у односу на 2018. 

годину 

6 % мање радника без закљученог 
уговора о раду, у односу на 2019. 

годину 

5 % мање радника без закљученог 
уговора о раду, у односу на 2020. 

годину 

Оперативни циљ 12.1. Повећање легалности у области запошљавања и радних односа и повећање сигурности и безбједности радних мјеста 



 
47 

Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области радних 
односа 

3.269 3.314 3.344 

Број контрола у области заштите на 
раду 1.351 1.369 1.382 

Број контрола у области 
интегрисаних инспекцијских 
прегледа 

991 1.004 1.013 

Очекиване активности: 
1. Вршиће се контроле закључивања и примјене уговора о раду, обрачуна и исплате плата и накнаде плата, утврђивања права на отпремнину, права на 
годишњи одмор, радног времена и друго.  
2. Вршиће се контрола организације и спровођења мјера заштите на раду, примјене превентивних мјера, оспособљености радника за безбједан рад, 
придржавања и спровођења техничких норми заштите на раду и друго. 
Стратешки циљ 13. Унапређење заштите здравља и социјалне заштите становништва и заштите потрошача у погледу промета непрехрамбених 
потрошачких производа 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат извршених контрола 
безбједности и усаглашености 
непрехрамбених производа 
приликом увоза по захтјевима 
увозника 

100 % контрола по свим захтјевима 
увозника 

100 % контрола по свим захтјевима 
увозника 

100 % контрола по свим захтјевима 
увозника 

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

90 % 95 % 97 % 

Проценат повучених утврђених 
небезбједних предмета опште 
употребе са тржишта 

95 % 97 % 98 % 

Оперативни циљ 13.1. Спречавање увоза небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 
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Проценат извршених контрола 
квалитета и исправности предмета 
опште употребе приликом увоза по 
захтјевима увозника 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 

Преглед 100 % пошиљки приликом 
увоза и узорковање у складу са 

процјеном ризика 

Очекиване активности:  
1. Спречавање увоза неисправних пошиљки предмета опште употребе, прегледом и лабораторијским испитивањем узорака. 
2. Узорковање одређених група предмета опште употребе и циљано испитивање параметара који носе велики ризик по здравље потрошача, у складу са 
процјеном ризика. 
3. Обавјештавање надлежне инспекције у ФБиХ и Дистрикту Брчко у случајевима када је неисправна пошиљка ускладиштена на њиховом подручју. 
Оперативни циљ 13.2. Спречавање унутрашњег промета  небезбједних и неусаглашених непрехрамбених производа 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области 
производње и промета предмета 
опште употребе 

270 274 276 

Очекиване активности:  
1. Налагање потребних мјера за испуњење свих прописаних услова у погледу простора, опреме и запослених радника у производњи предмета опште 
употребе. 
2. Налагање одговарајућег декларисања и вјеродостојног превођења декларације страног произвођача предмета опште употребе. 
3. Налагање успостављања система сљедивости у промету предмета опште употребе. 
4. Појачан надзор над  редовним лабораторијским испитивањем предмета опште употребе у производњи. 
5. Спречавање производње и промета и повлачење са тржишта небезбједних предмета опште употребе, на основу инспекцијских прегледа, 
лабораторијских налаза и обавјештења путем RAPEX. 
6. Узорковање предмета опште употребе ради лабораторијског испитивања у складу са посебним планом који зависи од износа расположивих 
финансијских средстава за подмирење трошкова анализе. Одређени број узорака ће се испитати о трошку Агенције за надзор над тржиштем БиХ, на 
основу споразума Агенције и Инспектората. У оквиру обиљежавања међународне седмице превенције тровања оловом, извршиће се испитивање 
одређеног броја узорака предмета опште употребе на садржај олова. 
7. Забрањивање пушења на недозвољеним мјестима, у складу са надлежностима здравствене инспекције. Оствариће се боља сарадња са комуналном 
полицијом, која обавља надзор у истим објектима у поподневним и вечерњим часовима. 
8. Спречавање свих облика рекламирања дувана и дуванских производа, укључујући киоске и друга малопродајна мјеста у којима се рекламирање врши 
под изговором обавјештавања купаца о цијенама цигарета.  
Оперативни циљ 13.3.  Обезбјеђење здравствене заштите у складу са важећим прописима 
Мјере учинка за излазне Очекивани резултати по годинама 
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(директне) резултате 2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 
Број контрола у области  
производње и промета лијекова и 
медицинских средстава 

787 798 805 

Број контрола у области 
здравствене заштите 607 616 621 

Број контрола у области  заштите од 
нејонизујућег зрачења 135 137 138 

Број контрола у области  хемикалија 
и биоцида 225 228 230 

Број контрола у области 
противепидемијске заштите 112 114 115 

Број контрола у области социјалне 
заштите 112 114 115 

Очекиване активности:  
1. У области  производње и промета лијекова и медицинских средстава:   

- спречавање промета фалсификованих, нерегистрованих, неквалитетних, непровјерених, и неправилно обиљежених лијекова и медицинских 
средстава; 

- спречавање промета вакцина из програма систематске вакцинације дјеце и омладине у апотекама; 
- спречавање промета недозвољених производа и пружање недозвољених услуга у апотекама и специјализованим продавницама; 
- успостављање стално присуства стручног кадра у апотекама и придржавања радног времена апотеке; 
- спречавање издавања лијекова без одговарајућег љекарског рецепта;  
- обезбјеђење 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; 
- обезбјеђење правовременог  извјештавања о промету и потрошњи лијекова, организационој структури и кадровима у апотекама; 
- обезбјеђење редовног обављања санитарних прегледа запослених у апотекама; 
- обезбјеђење да све апотеке отпочну процес сертификације. 

2. У области здравствене и противепидемијске заштите:   
- налагање формирања Тима за интрахоспиталне инфекције у болницама и израде Програма мјера за интрахоспиталне инфекције у свим 

здравственим установама, осим апотека,  и његово досљедно спровођење; 
- налагање контроле маркера и вакцинације против хепатитиса Б, код свих лица која подлијежу тој обавези; 
- налагање пријављивања заразних и незаразних болести, које подлијежу обавезном пријављивању, посебно из приватних здравствених установа; 
- спречавање ангажовања здравствених радника и сарадника без сагласности матичне установе; 
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- налагање израде акта о унутрашњем надзору и праћењу побољшања квалитета услуга; 
- налагање формирања Етичког одбора у болницама, домовима здравља и заводима; 
- налагање спровођења процеса сертификације здравствених установа; 
- налагање  вођења медицинске документације и евиденција и достављања извјештаја у складу са новим законом који треба да ступи на снагу а 

који предвиђа електронско уношење података; 
- спречавање прописивања лијекова на неодговарајућим обрасцима; 
- предузимање прописаних мјера у случајевима ускраћивања права пацијената (приступ услугама, увид у листе чекања, информисање о здрављу и 

трошковима лијечења, заштита приватности пацијента); 
- налагање санитарних прегледа радника на мјестима високог ризика; 
- налагање израде плана управљања медицинским отпадом и адекватноог збрињавања отпада у свим здравственим установама. 

3. У области заштите од нејонизујућег зрачења: 
- спречавање пуштања у употребу извора нејонизујућег зрачења прије прибављања одобрења за употребу; 
- појачан надзор над обављањем првих и периодичних прегледа свих извора зрачења, путем овлашћених, лиценцираних лица; 
- налагање свођења зрачења у дозвољене границе и забрана рада извора ако се зрачење не може свести у оквире дозвољеног. 

4. У области хемикалија и биоцида: 
- спречавање производње и промета недозвољених хемикалија/биоцида и хемикалија/биоцида који нису уписани у одговарајући Инвентар; 
- спречавање непрописног паковања и обиљежавања хемикалија/биоцида, контролом усклађености БТЛ-а и етикете; 
- појачане контроле вођења евиденција и достављања извјештаја о хемикалијама; 
- појачане контроле истицања потребних упозорења, писаних процедура и упутстава за потенцијалне инциденте. 

5. У области противепидемијске заштите 
- у свим инспекцијским контролама ће се захтијевати испуњеност прописаних услова у погледу простора, опреме и запослених радника, као и 

редовно одржавање хигијене, нарочито у објектима под повећаним ризиком као што су вртићи, школе,  козметички салони, салони у којима се 
пружају услуге тетоваже и пирсинга, домови за смјештај лица; 

- редовно ће се контролисати одржавање хигијене и вођење евиденције у складу са важећим правилником; 
- у објектима за које је прописано, захтијеваће се провјера микробиолошке чистоће радних површина, руку особља и материјала у циљу процјене 

одржавања опште и личне хигијене; 
- у базенима за купање ће се 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. 
6. У области социјалне дјечје и породичне заштите: 

- налагање прибављања рјешења о испуњености прописаних услова за обављање дјелатности социјалне заштите; 
- забрањивање обављања дјелатности када је утврђено да није могуће испунити прописане услове; 
- налагање 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 
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стандардима 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат достављаних годишњих 
програма рада предшколских 
установа Министарству просвјете и 
културе Републике Српске и 
Републичком педагошком заводу 

80 % 90 % 100 % 

Проценат обављаних систематских 
прегледа директора, стручних 
сарадника и осталих радника у 
основним и средњим школама  

80 % 90 % 100 % 

Оперативни циљ 14.1. Досљедном примјеном закона из области васпитања и образовања обезбиједити стицање квалитетних знања и повећање 
образовног нивоа становништва 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у области 
предшколског васпитања и 
образовања 

117 119 120 

Број контрола у област основног 
образовања и васпитања 615 624 629 

Број контрола у област средњег 
образовања и васпитања 312 317 320 

Број контрола у области високог 
образовања 189 192 194 

Број контрола у област ученичког 
стандарда 7 7 7 

Број контрола у област студентског 
стандарда 12 12 12 

Број контрола образовања одраслих  23 24 24 
Број контрола провјере издавања и 
стицања диплома 50 45 40 
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Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле оснивања и рада васпитно-образовних установа, формирања и рада органа управљања и руковођења и стручних органа у 
васпитно-образовним установама, пријем и рад наставника, стручних сарадника и осталих радника у васпитно-образовним установама, издавање јавних 
исправа, вођење прописаних евиденција, ученички и студентски стандард и друго. 
Оперативни циљ 14.2. Досљедном примјеном закона из области културе и спорта обезбиједити стварање услова за несметан рад, развијање и подизање 
нивоа институција културе, унапређење рада спортских организација и спортске инфраструктуре 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола у установама културе 63 64 66 
Број контрола спортских 
организација 14 14 15 

Очекиване активности:  
1. Вршиће се контроле обављања архивске, библиотечке, издавачке, музичке, позоришне и музејске дјелатности. 
2. Вршиће се контроле оснивања и рада спортских клубова и организација. 
 
Стратешки циљ 15. Обезбиједити заштиту живота и здравља људи, материјалних добара и животне средине планирањем и спровођењем превентивних 
и репресивних мера заштите од пожара 

Мјере учинка за крајње резултате Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Проценат остварења планираног 
броја контрола јавних објеката у 
којима борави већи број лица, 
вртићи, школе, болнице, старачки 
домови, геријатрије... 

80 % 90 % 95 % 

Проценат извршених контрола у 
погледу ефикасне и безбједне 
евакуације у акцидентним 
ситуацијама у  објектима ноћних 
клубова, дискотека, фолкотека 

85 % 90 % 95 % 

Проценат извршених контрола 
објеката запаљивих течности и 
гасова, терминали, бензинске 
станице, резервоари  

85 % 90 % 95 % 
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Проценат извршених контрола око 
нелегалног пуњења ТНГ-а за 
домаћинство на бензинским 
станицама 

75% 85% 95% 

Проценат извршених контрола на 
отвореном простору, шумски 
комплекси, газдинства, 
пољопривреда 

70% 80% 90% 

Оперативни циљ 15.1. Осигурати организовање и спровођење мјера заштите од пожара у складу са законом и техничким нормативима и стандардима 
Мјере учинка за излазне 
(директне) резултате 

Очекивани резултати по годинама 
2019. (t) 2020. (t + 1) 2021. (t + 2) 

Број контрола заштите од пожара у 
области обављања дјелатности 67 68 95 

Број контрола заштите од пожара у 
области шумарства и пољопривреде 33 33 46 

Број контрола заштите од пожара у 
области колективног становања 64 64 89 

Број контрола заштите од пожара у 
области привредне и ванпривредне 
дјелатности 

900 913 1.267 

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

11 11 15 

Очекиване активности:  
1. 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 и 
друго. 
2. 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) 
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3. 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.  
4. 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. 
5. 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.   
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Г. Преглед развојних и инвестиционих пројеката за средњорочни период 
Напомена: Табела Г представља извод из табеле В. 

Секторска област 1. (Инспекторат) 

Назив пројекта Основни циљеви, активности, компоненте Период провођења 
(по годинама) 

Набавка рачунарске и комуникационе опреме, моторних возила 
и клима уређаја, број пројекта: RS-UIP-5 
Статус пројекта: у имплементацији 
 

Стварање материјалних претпоставки за несметан рад као 
и ефикасније обављање инспекцијског надзора. 
Планираним набавкама биле би омогућене ефикасније 
контроле у области запошљавања, радних односа, 
заштите на раду, хране, заштите потрошача, лојалне 
конкуренције и фискалне дисциплине, у области 
урбанизма, грађења, заштите животне околине, заштите 
здравља становништва, заштите здравља животиња, 
заштите од пожара, просвјете, културе, спорта и друго, у 
областима великих техничких, саобраћајних  система, те 
области заштите и коришћења пољопривредног 
земљишта, шума, вода и сл. 

2014-2021. године 

Набавка Инспекцијског информационог система и припадајуће 
рачунарско-комуникационе опреме, вриједност пројекта 
1.900.000 КМ, број пројекта: RS-UIP-6 
Статус пројекта: кандидован 
 Пројекат би омогућио набавку новог Инспекцијског 
информационог система. Постојећи систем је у употреби од 
2010. године, а компанија која је сходно уговорима закљученим 
са Републичком управом за инспекцијске послове 
обезбјеђивала функционисање постојећег IMS-а, односно 
одржавање функционалности на постојећој инфраструктури IMS-
а, почетком 2017. године је упознала Републичку управу за 
инспекцијске послове о немогућности обезбјеђења адекватног 
функционисања IMS-а по истеку текуће године, те у складу са 
напријед наведеним је планирана набавка новог IMS-a. 

Стварање претпоставки за ефикасније обављање послова 
из дјелокруга Инспектората, ефикасније обављање 
инспекцијских контрола, ефикаснију израду 
планова и извјештаја о раду и сл. 

2018 -2019. године  

Набавка сталне имовине за реформу инспекција, вриједност 
пројекта 6.445.700 КМ, број пројекта: RS-UIP-7 

Обезбјеђење услова за функционисање инспекцијског 
система на републичком нивоу с 2019. година 
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Статус пројекта: кандидован 
 

циљем смањења нежељених ефеката дуалног система 
инспекција (преклапање 
надлежности, дупле контроле, некоординисане 
активности инспектора на републичком и 
локалном нивоу и сл.) 

 
Напомена: Набавка Инспекцијског информационог система и припадајуће рачунарско-комуникационе опреме –RS-UIP-5 је пројекат уврштен у 
Програм јавних инвестиција за 2018. годину, без обезбијеђених извора финансирања до момента израде овог средњорочног плана. Због 
неизвјесности око обезбјеђења извора финансирања у 2018. години,  овај инвестициони пројекат је планиран и у средњорочном плану за период 
2019-2021. године. У Документу оквирног буџета Републике Српске за период 2019-2021. године, планирана инвестициона улагања Републичке 
управе за инспекцијске послове износе: за 2019. годину 457.900 КМ, за 2020. годину 401.200 КМ и за 2021. годину 404.800 КМ. Како почетна 
буџетска ограничења не дају могућност за значајнија капитална улагања која би била финансирана средствима из буџета Инспектората, планирана 
инвестициона улагања у наведеним износима, а која би се реализовала у оквиру Програма јавних инвестиција, представљају значајну могућност, 
посебно у ситуацији уколико би се на наведени начин могла обезбједити и већа средства од  планске пројекције. 
 
Д. Преглед законских и других прописа планираних за припрему у средњорочном периоду 
Напомена: Табела Д представља извод из табеле В. 

Секторска област 1. (Инспекторат) 

Назив прописа Други партнери у поступку припреме прописа Рок за припрему  
(по годинама) 

Нови Закон о инспекцијама у Републици Српској 
 
Главни разлог доношења новог Закона о инспекцијама у Републици Српској 
је план интеграције инспектора из јединица локалне самоуправе у 
Републичку управу за инспекцијске послове, а у циљу стварања услова за 
ефикаснији рад инспекцијских служби. 
 
Нема извора права Европске Уније који регулишу материју предметног 
закона. 

- Министарство управе и локалне самоуправе  
- Сва ресорна министарства 
- Органи јединица локалне самоуправе 
- Привредни субјекти 
- Синдикалне организације 
- Представници послодаваца 
 

2019. година 

Правилник о процјени ризика и поступању надлежних инспектора 
 
Регулатива (EС) бр. 765/2008 Европског парламента и Савјета од 9. јула 
2008. године о утврђивању захтјева за акредитацију и за надзор тржишта у 

- Сва ресорна министарства 2019. година 
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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  

 
 
Број: 24.016/091-10-11/18 
Датум: 04.10.2018. године 
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PEIlYBJIWIKA YFIPABA 3A 1/IFICFIEKIIHJCKE HOCJIOBE 
Hip rba italillje.na BaTap, B.A. AmpeicTopa 

npeAMeT: MmwrbeHDe Ha Hau,pT cpep,Hpopot-mor nnaHa papa Peny6nmi-me ynpaBe 3a mHcneKumjcKe 
nocnoBe 3a neptiop, op, 2019 po 2021. ropmHe —pocTaBrba ce; 

Be3a: Baw gormc 6poj 24.016/091-10-6/18 op 15. jyHa 2018. ropme, 3anpmmrbeH y MmHticTapc-rBy 
3a eKoHomcKe opHoceII permoHanHy capapEby 19. jyHa 2018. ropme 

Ha OCHOBy LinaHa 31. 3aKOHa 0 peny6nmiiKoj ynpaBm („Cny>K6eHm filaCHNK Perly6/114Ke CINICKB", 6p. 
118/08, 11/09, 74/10, 86/10, 24/12, 121/12, 15/16, 57/16 14 31/18), TaLIKe X 0AnyKe o noc-rynKy 
nnaHmpaHDa, npafieFba H m3Bjew-raBaFba o peanmaumjm ycBojeHmx apaTermja i nnaHoBa Bnape Peny6nmKe 
CpncKe m peny6nmqKmx opraHa ynpaBe („Cny)K6eHm rnacHmK Peny6rwe CpncKe", 6poj 50/16), TaLiKe V 
anmHeja 1. 0AnyKe o oci-BapmBaFby KoopAmHaumje pney6nw-mmx opraHa ynpase y cnpoBobeHpy aKTI1BH0CTM 
y o6nacTm eBponcKmx mHTerpaumja m mebyHapopme capapvbe („Cny>4<6eHm rnacHmK Peny6nmKe CpncKe", 
6poj 47/13) 14 LinaHa 17. CTaB 1. TaLIKa 6) 110C/10BH14Ka 0 paw Bnape Peny6rmKe CpncKe („Cfly)K6BH14 
IflaCHIIK Perly6/114Ke CpncKe", 6poj 10/09), M141414CT3pCTBO 3a eKOHOMCKe opHoce w permoHanHy capap,Fby 
Aaje crbepetie 

MPILIIJbEHDE 

HaKoH yempa y HaupT cpeAFbopoyHor nnaHa papa Peny6nmgKe ynpaBe 3a mHcneKumjcKe nocnoBe 3a 
nepmop, op 2019 Ao 2021. ropmHe (y Aarbem -reKc-ry Cpepu-bopoLiHm nnaH), a y3eBwm y o63mp 3axTjeBe 
npoueca eeponcKmx mHTerpaumja m wirbeBe EY, yc-raHoBrbeHo je Aa je noTpe6Ho m3Bpww-m oppebeHe 
p,onyHe oBor AoKymem-a, npmje FberoBor ynyT-imBaFba Bnapm Peny6nmKe CpncKe Ha pa3ma-rpaFbe m 
ycBajaFbe. 

MmwrbeFba cmo Aa je LuirbeBe iiaKTI4BH0CTH HaBeAeHe y Amjenomma 	OgeKueaHu qufbeeu, ca 
mjepama yguHKa u aoauwthum pe3ynmamuma H A) flpe2nea 3aKOHCKUX u apyaux nponuca nnaHupaHux 3a 
npunpemy y cpeathopol-tHom nepuoay, no-rpe6Ho yCK/141,14TH Ca u,mrbeBmma H aumBHocrmma Kojm cy 
ilectmHmcaHm y erpaTermjm mHotipac-rpywrype KBaJ114TeTa npom3Bopa ii ycnyra y Peny6nmum CpricKoj 3a 



nepmoA 2018-2022. rop,mHe, 	je HaU,pT BflaAa Perly6111/Ke CpricKe yrBppyula Ha CB0j0j 172. cje,EtHmum oR 

11. anpmna 2018. ropme (143B0p 113 3aMICHHKa, TaLIKa AFIBBH01 pea). 

,Aarbe, y Cpep,HpopoyHom nnaHy norpe6Ho npep,Bmpjerm aKTVIBHOCTI4 Koje ce op,Hoce Ha yLiewtie Ha 

cacTaHumma n 6  —p_opa 3a CTa614/1143aU,1jy vi npmApy>KmeaFbe mmeby EY m BMX 14 n0A0A6Opa 3a TproBmHy, 
„ 

mHpycTpmjy, uapmHe PI nope3e m3meby EY m 5mX, HoAoA6opa 3a yHyTpawFbe TP)+U1WT vi KoHKypeHumjy 

yKibyLlyjytim m 3am-iffy noTpowaga m3tmeby EY m EmX, llop,op,6opa 3a mHoBaumje, mFkkopmaumoHo ApyWTBO 

vi cowijarmy norwamKy m3meby EY m BmX, Kao m y oc/  Tarnon aKTHBHOCTI4Ma Koje ce cnpoBope y oKBmpy 

npou,eca eBponcKmx mwrerpaumja. 

C nowToBaFbem, 

 

  

AocTaBfbeHo: 

1 X HaC/10By, 

lx Ka6mHery npeAcjep,Hmue BnaLke Peny6fnue CpncKe, 

1 x FeHepanHom ceKpeTapmjaTy BnaAe Peny6AmKe Cpncr, 

2 x a/a. 
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РЕПУБЛИКА СРПСКА 
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел: 051/339-768,051/339-179; факс: 051/339-655; www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net 

Број: 06.04/020-2847-1/18 
Датум: 09.10.2018. године 

РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 
н/р Данијела Батар, в.д. директор 

ПРЕДМЕТ: Мишљење на кориговани средњорочни план рада Републичке управе за инспекцијске 
послове за период 2019-2021. година 

Републичка управа за инспекцијске послове је дана 08.10.2018. године, актом број: 24.016/091-10-

12/18, доставила на мишљење Министарству финансија кориговани Средњорочни план рада, за период 
2019-2021. година. 

Министарсгво финансија је дана 09.07.2018. године, актом број: 06.04/020-2036-1/18, 
констатовало да Средњорочни план рада Републичке управе за инспекцијске послове за период 2019-2021. 
године није усаглашен са Документом оквирног буџета Републике Српске за период 2019-2021. 

У коригованом Средњорочном плану рада Републичке управе за инспекцијске послове, у тачки Б. 
Преглед стратешког оквира, је наведено да су за реализацију стратешких циљева потребна средства за 
2019. годину у износу од 12.825.900 КМ, односно 12.855.600 КМ за 2020. годину и 12.885.600 КМ за 2021. 
годину. 

Документом оквирног буџета Републике Српске за период 2019-2021. година су постављена 
почетна буџетска ограничења за све буџетске кориснике за дати период. Буџетско ограничење за 
Републичку управу за инспекцијске послове за 2019. годину износи 12.825.900 КМ, односно 12.855.600 КМ 
за 2019. годину и 12.885.600 КМ за 2020. годину. 

Имајући у виду наведено, Министарство финансија констатује да је кориговани Средњорочни 
план рада Републичке управе за инспекцијске послове за период 2019-2021. година усаглашен са 
Документом оквирног буџета Републике Српске за период 2019-2021. година. 

http://www.vladars.net
mailto:mf@mf.vladars.net
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PErlY6/1101KA CPflCRM 
MMHI4CTAPCTBO 014HAHCI4JA 

Tpr Peny6mike CpncKe 1, Sat-ba Apo; Ten: 051/339-768, 051/339-179; cpaKc: 051/339-655; www.vladars.net; e-mail: mf@mf.vladars.net  

6poj: 06.04/020-2036-1/18 

AaTYm: 09.07.2018. ropHHe 

PErlY6/1114KA YrIPABA 3A MHCIIEKI4IIJCKE1110C/10BE 
H/p ilaHmjena Snap, B.A. AmpesTop 

111PEAMET: MmuubeH3e Ha CpeAR)opotimi nnaH paAa Peny6n1se ynpase 3a micneswajcse nocnose 3a neptioA 
2019-2021. roAmHa 

Peny6AHLIKa ynpaBa 3a wHcneKumjcKe nocnoee je paHa 04.07.2018. ropHHe, y npHnory aKTa 6poj: 

24.016/091-10-7/18, Aoc-rasmna Ha Mle1W/beFbe MI,IHVICTapCTBy (1)1,111aHCI4ja Cpep,l-b0p04HVI nriaH papa 3a nepviop 

2019-2021. ropmHa, npema Opnyum o nocTynKy nnaHmpaFba, npatieEba H H3BjewTaBaEba o peannaumjii ycBojemix 

crpaTermja 14 nnaHoBa Bnape Peny6nHKe CpncKe 11 peny6rnit-nonx opraHa ynpaBe („Cny}K6eHm rnacHmK Peny6fuve 

CpncKe", 6poj 50/16). 
Y CpepFbopotmom nnaHy papa Peny6AHLIKe ynpaBe 3a HHcneKt.kmjcKe nocnoBe, y TaLiKm 6. [Verne/A 

cTpaTewKor OK1314pa, je HaBep,eHo pa cy 3a peanti3aumjy aparewKwx LwbeBa noTpe6Ha cpepaBa 3a 2020. ropply 

y 143H0Cy op 34.086.300 KM, opHocHo 27.274.100 KM 3a 2020. ropymy H 27.373.400 KM 3a 2021. roppiHy. 

AoKymeHrom OK1314pH01 6y1/eTa Peny6nHKe CpncKe 3a nepHop 2019-2021. ropmHa cy nocTaBrbeHa 

noi-leTHa 6ycieTcKa orpaHmt-ierba 3a cse 6‘,/t/eTcKe KopticHHKe 3a paw nepHop. 6ykiercso orpaHm4eH3e 3a 

Peny6nwisy ynpasy 3a mcnentmjcse nocnose 3a 2019. roAmHy 113HOCM 12.825.900 KM, oAHocHo 12.855.600 

KM 3a 2019. roArmy H12.885.600 KM 3a 2020. ropmHy. 
Mmajytim y Btipy HasepeHo, M141-114CTapCTBO 4n4HaFictija KoHcraryje pa Cpept-bopoqHm nriafi papa 

Peny6nyme ynpaBe 3a mHcneKumjcKe nocnoBe 3a nepviop 2019-2021. 1opt4Ha Hwje ycarnaweH ca AoKymeHTom 

OKBIelpH01 6yt/eTa Peny6nHKe CpncKe 3a nepHop 2019-2021. ropHHa. 
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