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На основу члана 33. став 2. Закона о инспекцијама Ре-

публике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 18/20) и члана 43. ст. 1. и 2. Закона о Влади Републи-
ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
118/08), Владa Републике Српске, на 163. сједници, одржа-
ној 30.3.2022. године,  д о н о с и

УРЕДБУ
О САДРЖАЈУ, ОБЛИКУ И ИЗГЛЕДУ СЛУЖБЕНЕ 
ЛЕГИТИМАЦИЈЕ И ЗНАЧКЕ ИНСПЕКТОРА

Члан 1.
Овом уредбом прописују се садржај, облик, изглед слу-

жбене легитимације и значке републичких инспектора и ин-
спектора за посебну и унутрашњу контролу (у даљем тек-
сту: инспектори Инспектората), као и инспектора једини-
це локалне самоуправе, поступак издавања легитимације, 
вођење евиденције о издатим, изгубљеним и замијењеним 
легитимацијама.

Члан 2.
(1) Легитимација представља јавну исправу којом ин-

спектор доказује идентитет, службену функцију и овлашће-
ња прописана законом.

(2) Инспектор носи легитимацију за вријеме вршења 
надзора за који је овлашћен Законом о инспекцијама Репу-
блике Српске (у даљем тексту: Закон) и легитимише се при-
ликом вршења инспекцијског надзора у складу са Законом.

Члан 3.
(1) Легитимација инспектора Инспектората је пластич-

на, величине 54 mm · 85 mm. На првој страни легитимације, 
у горњем дијелу, исписан је ћирилицом и латиницом текст: 
“РЕПУБЛИКА СРПСКА, РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИН-
СПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ, ИНСПЕКТОРАТ”, са амблемом 
Републике Српске у средини. На лијевој страни је мјесто за 
фотографију, величине 30 mm · 25 mm, а на десној текст: 
“СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА”, испод којег се исписују 
подаци о инспектору (име и презиме, инспекторско звање, 
јединствени матични број и број легитимације).

(2) Друга страна легитимације садржи текст исписан 
ћирилицом и латиницом: “Инспектор у вршењу инспек-
цијског надзора има овлашћење да прегледа пословне 
просторије, објекте, радилишта, постројења, уређаје, пред-
мете, робу, опште и појединачне акте, евиденције и другу 
документацију, утврђује идентитет лица, узима узорке, обе-
збјеђује доказе и предузима мјере утврђене законом”.

(3) Легитимација је заштићена заштитном текстуром, 
холограмом, печатом од УВ мастила и аплицираним потпи-
сом директора Инспектората или градоначелника, односно 
начелника општине.

(4) Легитимација инспектора који послове инспек-
цијског надзора обављају у јединицама локалне само-
управе је истог облика, димензија и садржаја као леги-
тимација инспектора Инспектората, a умјесто амблема 
Републике Српске и текста: “РЕПУБЛИКА СРПСКА, 
РЕПУБЛИЧКА УПРАВА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПО-
СЛОВЕ, ИНСПЕКТОРАТ” на легитимацијама је грб 
јединице локалне самоуправе и назив јединице локал-
не самоуправе, одјељења за инспекцијске послове или 
назив инспекције.

Члан 4.
Легитимацију инспекторима Инспектората издаје ди-

ректор Инспектората, а градоначелник, односно начелник 
општине издаје легитимацију инспекторима у јединицама 
локалне самоуправе, са роком важења од десет година.

Члан 5.
(1) Нова легитимација може се издати инспектору уко-

лико су наступиле промјене личног изгледа или личних по-
датака носиоца, битне за његову идентификацију.

(2) У случају губитка или знатнијег оштећења легити-
мације, инспектор је дужан да у року од три дана обавије-
сти директора Инспектората или градоначелника, односно 
начелника општине, и сачини детаљан писмени извјештај о 
околностима под којима је дошло до губитка или знатнијег 
оштећења легитимације, а ради издавања нове легитима-
ције.

(3) Оштећену легитимацију или легитимацију која се из 
било ког другог разлога повлачи из употребе уништава ко-
мисија коју рјешењем именује директор Инспектората или 
градоначелник, односно начелник општине.

(4) Комисија из става 3. овог члана о уништавању леги-
тимација саставља записник.

(5) Нестала или на други начин изгубљена легитима-
ција огласиће се неважећом у “Службеном гласнику Репу-
блике Српске”.

(6) Инспектор који по било ком основу изгуби статус 
инспектора одмах, а најкасније у року од седам дана од 
дана губитка статуса инспектора, враћа легитимацију.

(7) Уколико инспектор не поступи на начин из става 
6. овог члана, легитимација инспектора се оглашава нева-
жећом у “Службеном гласнику Републике Српске”.
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Члан 6.
(1) Инспекторат и јединица локалне самоуправе води у 

електронском облику евиденцију о издатим и замијењеним 
легитимацијама.

(2) Евиденција из става 1. овог члана садржи сљедеће 
податке:

1) редни број,
2) име и презиме инспектора којем је службена легити-

мација издата, односно замијењена,
3) број службене легитимације,
4) датум издавања службене легитимације,
5) датум враћања службене легитимације,
6) напомена.

Члан 7.
(1) Значка инспектора Инспектората израђена је техно-

логијом излијевања легуре у калуп и златножуте је боје. У 
средишту значке доминира амблем Републике Српске. Око 
амблема Републике Српске уцртана су два концентрична 
круга, од којих мањи обухвата амблем Републике Српске и 
пречника је 28 mm, а други је пречника 42 mm. Доњи дио 
кругова пресијеца црвена лента. Унутар кругова, са лије-
ве и десне стране грба, уписан је ћирилицом и латиницом 
текст: “ИНСПЕКТОРАТ”. По ободу значке, иза већег кон-
центричног круга радијално се пружа 60 зрака (мачева) које 
чине дванаестоугао, а чији врхови досежу пречник 55 mm.

(2) Значка инспектора који послове инспекцијског над-
зора обављају у јединицама локалне самоуправе је истог 
облика, димензија и садржаја као значка инспектора Ин-
спектората, с тим да је умјесто текста: “ИНСПЕКТОРАТ” 
исписан назив јединице локалне самоуправе.

Члан 8.
(1) Значка и службена легитимација инспектора чине 

јединствену исправу инспектора, а смјештене су у етуи од 

природне коже правоугаоног облика величине 75 mm · 95 
mm, који је преклопљен и смеђе боје.

(2) На предњем кожном дијелу утиснут је суви жиг који 
осликава амблем Републике Српске.

(3) Код етуија инспектора који послове инспекцијског 
надзора обављају у јединицама локалне самоуправе умје-
сто сувог жига који осликава амблем Републике Српске 
утиснут је суви жиг који осликава грб јединице локалне 
самоуправе.

Члан 9.
Изглед службене легитимације, изглед значке инспек-

тора и изглед етуија налазе се у Прилогу ове уредбе, који 
чини њен саставни дио.

Члан 10.
Службене легитимације и значке инспектора које су 

издате у складу са Уредбом о садржају, облику и изгледу 
службене легитимације и значке инспектора Републичке 
управе за инспекцијске послове и инспектора у једини-
цама локалне самоуправе (“Службени гласник Републике 
Српске”, број 125/10) замијениће се новим службеним ле-
гитимацијама и значкама у року од шест мјесеци од дана 
ступања на снагу ове уредбе.

Члан 11.
Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уред-

ба о садржају, облику и изгледу службене легитимације 
и значке инспектора Републичке управе за инспекцијске 
послове и инспектора у јединицама локалне самоуправе 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 125/10).

Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 04/1-012-2-1059/22 Предсједник
30. марта 2022. године Владе,
Бањалука Радован Вишковић, с.р.
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На основу члана 69. став 4. Закона о високом образо-

вању (“Службени гласник Републике Српске”, брoj 67/20) 
и члана 43. ст. 1. и 3. Закона о Влади Републике Српске 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 118/08), Вла-
да Републике Српске, на 163. сједници, одржаној 30.3.2022. 
године,  д о н о с и

ОДЛУКУ
О БРОЈУ СТУДЕНАТА КОЈИ СЕ УПИСУЈУ У ПРВУ 
ГОДИНУ СТУДИЈА ПРВОГ И ДРУГОГ ЦИКЛУСА 
У АКАДЕМСКОЈ 2022/23. ГОДИНИ НА ЈАВНИМ 

ВИСОКОШКОЛСКИМ УСТАНОВАМА

I
Овом одлуком утврђује се број студената који се могу 

уписати у прву годину студија првог и другог циклуса у 
академској 2022/23. години на јавне високошколске устано-
ве у Републици Српској (у даљем тексту: Република).

II
Одобрава се упис 4.372 студента у прву годину студија 

првог циклуса у академској 2022/23. години на јавне ви-
сокошколске установе у Републици.

III
Oд броја утврђеног у тачки II, одобрава се упис 2.470 

студената на Универзитет у Бањој Луци, и то:
1. редовни студиј:
- 1.947 студената чије се школовање финансира из буџета,
- 372 студентa који сами финансирају своје школовање,
- 82 студента страних држављана и

2. ванредни студиј:
- 69 студената.

IV
Oд броја утврђеног у тачки II, одобрава се упис 1.693 

студента на Универзитет у Источном Сарајеву, и то:
1. редовни студиј:
- 1.231 студент чије се школовање финансира из буџета,
- 224 студентa који сами финансирају своје школовање,
- 141 студент страни држављанин и
2. ванредни студиј:
- 97 студената.

V
Oд броја утврђеног у тачки II, одобрава се упис 165 сту-

дената на Високу медицинску школу у Приједору, и то:
1. редовни студиј:
- 80 студената чије се школовање финансира из буџета,
- 0 студената који сами финансирају своје школовање,
- 20 студената страних држављана и
2. ванредни студиј:
- 65 студената.

VI
Oд броја утврђеног у тачки II, одобрава се упис 44 сту-

дента на Високу школу за туризам и хотелијерство у Тре-
бињу, и то:

1. редовни студиј:
- 25 студената чије се школовање финансира из буџета,
- 10 студената који самофинансирају своје школовање,


