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ЗАКЉУЧАК РЕВИЗИЈЕ 

„УНАПРЕЂЕЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ФУНКЦИОНИСАЊА ИНСПЕКЦИЈА“ 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI оквиром за ревизију 
јавног сектора, провела ревизију учинка „Унапређење организације и функционисања 
инспекција“.   

Циљ ове ревизије учинка је да се испита на који начин надлежне институције утврђују 
и проводе мјере и активности унапређења организације и функционисања инспекција 
у сврху реализације развојних политика и циљева, те да се на основу проведених 
испитивања надлежним институцијама понуде препоруке чијим провођењем је могуће 
унаприједити инспекцијски систем Републике Српске. 

Проведена ревизија је у организационо-институционалном погледу обухватила 
испитивање улога, надлежности и одговорности, у области унапређења организације 
и функционисања инспекција, Владе Републике Српске – Министарства локалне 
управе и самоуправе, Републичке управе за инспекцијске послове и јединица локалне 
самоуправе. 

Овом ревизијом обухваћен је временски период од 2018. до 2021. године. 

Резултати испитивања су приказани у овом Извјештају.  

Проведена ревизија је показала да мјере и активности на унапређењу организације и 
функционисања инспекција, надлежне институције нису у потпуности припремале, 
доносиле и проводиле на начин који би омогућио ефикасно и ефективно 
функционисање инспекцијског система Републике Српске. 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, у складу са одредбама 
Закона о ревизији јавног сектора Републике Српске, доставила Нацрт извјештаја 
Влади Републике Српске, Министарству управе и локалне самоуправе, Републичкој 
управи за инспекцијске послове, Граду Бања Лука, Граду Источно Сарајево, Граду 
Бијељина, Општини Брод, Општини Сребреница и Општини Невесиње. 

На Нацрт извјештаја примједбе су доставили Министарство управе и локалне 
самоуправе и Републичка управа за инспекцијске послове. Примједбе Републичке 
управе за инспекцијске послове су дјелимично прихваћене и укључене у Извјештај 
ревизије учинка. 

Коначан извјештај је достављен свим институцијама којима се, у складу са Законом о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, овакав извјештај треба упутити. Извјештај 
ће бити доступан јавности путем интернет странице Главне службе за ревизију јавног 
сектора Републике Српске, www.gsr-rs.org. 

Извјештај садржи препоруке упућене Влади Републике Српске, Министарству управе 
и локалне самоуправе, Републичкој управи за инспекцијске послове и јединицама 
локалне самоуправе. Провођењем ових препорука могуће је унаприједити креирање 
и провођење мјера и активности на унапређењу организације и функционисања 
инспекција у Републици Српској. 

Главни ревизор je донио Одлуку да се проведе ова ревизија учинка. Ревизију је 
провео ревизорски тим у саставу Младенко Марковић, вођа ревизорског тима и 
Велиборка Лалић и Владимир Кременовић, чланови ревизорског тима.  

Главни ревизор 

Јово Радукић, с.р. 
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ЛИСТА СКРАЋЕНИЦА 

РС Република Српска 

Влада РС Влада Републике Српске 

ГСРЈС РС Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

МУЛС Министарство управе и локалне самоуправе 

МУП Министарство унутрашњих послова 

РУИП Републичка управа за инспекцијске послове 

ЈЛС Јединица локалне самоуправе 

ПУ РС Пореска управа Републике Српске 

АПИФ Агенција за посредничке, информатичке и финансијске услуге 

УУП Унија удружења послодаваца Републике Српске 

ЗоИ Закон о инспекцијама Републике Српске 

ПЕР РС Програм економских реформи Републике Српске 
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ПРЕДГОВОР 

Према ISSAI оквиру ревизије, ревизија јавног сектора подразумијева три врсте 
ревизије: ревизију финансијских извјештаја, ревизију усклађености и ревизију учинка.1 

Ревизије учинка које проводе врховне ревизорске институције су независна, 
објективна и поуздана испитивања владе, владиних и других институција јавног 
сектора, односно програма, активности и процеса у надлежности владе и владиних 
институција у погледу економичности, ефикасности и ефективности. Принципи 
економичности, ефикасности и ефективности могу се дефинисати на сљедећи начин:2  

 Принцип економичности подразумијева свођење трошкова ресурса на најмању 
могућу мјеру. Коришћени ресурси требају бити на располагању благовремено, 
у одговарајућој количини и уз одговарајући квалитет те по најбољој цијени.  

 Принцип ефикасности подразумијева најбоље могуће искоришћавање 
расположивих ресурса. Везан је за однос коришћених ресурса и излазних 
вриједности остварених у погледу количине, квалитета и рокова.  

 Принцип ефективности односи се на испуњавања постављених циљева и 
постизање предвиђених резултата.  

Поред термина ревизија учинка, у теорији и пракси ревизије појављују се и други 
термини, као ревизија успјеха/успјешности, ревизија економичности, ефикасности и 
ефективности (ревизија 3Е) и ревизија вриједности за новац. Поменути термини у 
ревизијској терминологији суштински имају исто значење. 

У основи, ревизијом учинка даје се одговор на сљедећа питања: 

 да ли се раде прави послови; 

 да ли се послови раде на прави начин. 

Ревизија ефективности даје одговор на питање да ли се раде прави послови, а 
ревизија економичности и ефикасности да ли се послови раде на прави начин. 

Мандат ревизије учинка по правилу је регулисан законом који третира ревизију јавног 
сектора. Правни основ за провођење ревизије учинка садржан је у одредбама Закона 
о ревизији јавног сектора Републике Српске.  У одредбама Закона о ревизији јавног 
сектора Републике Српске регулисано је да је Главна служба за ревизију јавног 
сектора Републике Српске обавезна да врши: 

 финансијску ревизију; 

 ревизију учинка; 

 друге специфичне ревизије. 

                                                

1 ISSAI 100 параграф 22 
2 ISSAI 300 параграф 11 

„Основни циљ ревизије учинка је промоција економичности, 

ефикасности и ефективности. Она такође доприноси одговорности и 

транспарентности.“   ISSAI 300 
 

ISSAI 300 
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У дијелу који се односи на ревизију учинка Закон о ревизији јавног сектора Републике 
Српске  регулише сљедеће: 

Главна служба за ревизију, у складу са овим законом и стандардима ревизије за јавни 
сектор, спроводи ревизију учинка, а на основу надлежности из члана 13. овог закона.  

Ревизија учинка је активност Главне службе за ревизију која подразумијева 
испитивање активности, програма и пројеката у надлежности Владе Републике 
Српске и институција јавног сектора у погледу економичности, ефикасности и 
ефективности.  

Резултате ревизије учинка Главна служба за ревизију презентује посредством 
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка.  

Влада  и ревидиране институције обавезни су да у року од 60 дана од дана пријема 
коначног извјештаја о спроведеној ревизији учинка сачине Акциони план за 
спровођење препорука ревизије учинка и да га доставе Главној служби за ревизију  и 
надлежном скупштинском одбору ради праћења спровођења датих препорука.“ 

Одредбе закона које се односе на планирање и приступ ревизији, имплементацију 
ревизије, овлашћења за прикупљање података и информација и извјештавање о 
ревизији, примјењују се како на финансијску ревизију тако и на ревизију учинка. 

Институције јавног сектора (Влада Републике Српске, министарства, владине 
агенције, јединице локалне самоуправе, јавна предузећа, јавне установе и други) у 
извршавању основних функција утврђених законима и другим прописима ангажују 
расположиве ресурсе (персоналне, материјалне, финансијске и друге).  

Институције јавног сектора које извршавају повјерене им функције имају јавну 
одговорност за свој рад према Народној скупштини Републике Српске и јавности 
уопште. Јавна одговорност подразумијева да Народна скупштина Републике Српске 
и јавност имају право и потребу да буду информисани о раду институција јавног 
сектора. Народна скупштина Републике Српске, порески обвезници и јавност 
испољавају интересовање да ли су ресурси које су институције јавног сектора 
ангажовале обављајући основне функције, укључујући и буџетска средства, 
коришћени уз уважавање принципа економичности, ефикасности и ефективности. На 
овај захтјев Народне скупштине Републике Српске и јавности одговор не може у 
потпуности дати финансијска ревизија, те је у циљу испуњавања захтјева Народне 
скупштине Републике Српске и јавности, потребна ревизија учинка. Ова ревизија ће 
независно и професионално утврдити да ли се институције јавног сектора приликом 
извршавања основних функција придржавају принципа економичности, ефикасности 
и ефективности. 

Извјештаји ревизије учинка, као основни производ ревизијског процеса, су добра 
основа за промјeне у организацији, начину функционисања и управљању ресурсима, 
затим квалитетнијим и кориснички орјентисаним услугама, као и за подизање јавне 
одговорности на виши ниво. Извјештаји ревизије учинка су и у функцији промовисања 
доброг управљања и јавности рада институција јавног сектора.  

Управљање јавним сектором подразумијева и унапређење ефикасности и 
ефективности рада јавних институција. Ревизију учинка треба посматрати као 
институционални инструмент управљања јавним сектором. У условима када 
располажемо оскудним ресурсима и када је евидентан јаз између расположивих 
ресурса и потреба, а посебно у условима реформи у многим сегментима и 
структурама јавног сектора, ревизија учинка посебно добија на значају. 
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РЕЗИМЕ  

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је, на основу Закона о 
ревизији јавног сектора Републике Српске, а у складу са ISSAI оквиром за ревизију 
јавног сектора, провела ревизију учинка „Унапређење организације и функционисања 
инспекција“. 

Циљ ове ревизије учинка је да се испита на који начин надлежне институције утврђују 
и проводе мјере и активности унапређења организације и функционисања инспекција 
у сврху реализације развојних политика и циљева, те да се на основу проведених 
испитивања надлежним институцијама понуде препоруке чијим провођењем је могуће 
унаприједити инспекцијски систем Републике Српске. 

Резиме налаза, закључака и препорука ове ревизије дати су у наставку. 

Налази, засновани на релевантним, поузданим и довољним ревизијским доказима, 
показују да: 

 Информација о анализи стања у области инспекција у Републици Српској 
доносиоцима одлука није понудила конкретне мјере и активности које је 
неопходно предузети како би се унаприједила организација и функционисање 
инспекција, нити је извршена додатна анализа стања и извођење препорука за 
реформу инспекција; 

 Реформске мјере и активности утврђене у програмима економских реформи 
Републике Српске, као и оне које су проистекле из Закона о инспекцијама 
Републике Српске су углавном уопштеног карактера, а предвиђени акциони план 
за реформу инспекција или други сличан програмско-плански документ у којем су 
требале да се дефинишу конкретне мјере и активности на унапређењу 
организације и функционисања инспекција нису донесени; 

 Нису донесени релевантни подзаконски акти и то Правилник о садржају и начину 
вођења оперативних планова, седмичних и мјесечних извјештаја рада, 
Правилник о вођењу евиденција о извршеним инспекцијским прегледима и 
Упутство о садржају и начину коришћења јединственог инспекцијског 
информационог система; 

 На дан 31.12.2021. године попуњеност систематизованих радних мјеста 
извршиоцима у Републичкој управи за инспекцијске послове се значајно 
разликовала по Секторима инспекцијског надзора (од 58% до 100%), у Одјељењу 
за посебан надзор и унутрашњу контролу попуњеност радних мјеста је била 
значајно испод, а у Одјељењу за савјетовање микропривредних субјеката 
значајно изнад систематизованог броја извршилаца; 

 Сектор тржишне инспекције је, од септембра 2021. године, предузимао одређене 
активности у циљу усаглашавања планова инспекција са два нивоа, али уз 
ограничене резултате. Инспекције из јединица локалне самоуправе углавном 
нису достављале планове рада, нарочито не у континуитету, садржај планова 
није прописан, а субјекти из планова нису једнозначно одређени; 

 Републичка управа за инспекцијске послове нема израђен план или други 
документ у вези са преузимањем инспектора рада из јединица локалне 
самоуправе, а закључно са 30.06.2022. године преузела је укупно четири 
инспектора рада (од утврђених 15 на почетку реформе); 

 У посматраном периоду ни Републичка управа за инспекцијске послове ни 
јединице локалне самоуправе нису предузимали конкретне активности у циљу 
укључивања инспектора из јединица локалне самоуправе у јединствени 
инспекцијски информациони систем; 
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 Сарадња између надлежних институција у контексту инспекцијског надзора није 
функционисала на начин утврђен у Закону о инспекцијама Републике Српске; 

 У Одјељењу за савјетовање микропривредних субјеката послове савјетовања 
обављао је само мањи број запослених, с тим да су и они повремено обављали 
друге послове укључујући и асистенцију инспекторима; 

 Извјештаји о реализацији већине докумената у којима су садржане мјере и 
активности на унапређењу рада инспекција, углавном се не израђују, а одређене 
информације у вези са реформом инспекција, углавном су уопштене и парцијалне 
природе и садржане су у извјештајима о раду институција које су утврђене као 
носиоци реформских активности; 

 Обавеза континуираног, јединственог и свеобухватног праћења реализације 
реформског процеса у области инспекција није утврђена у неком конкретном 
документу, нити се такво праћење у пракси проводило. 

На основу налаза ревизије учинка утврђени су закључци. Основни закључак ове 
ревизије је да мјере и активности на унапређењу организације и функционисања 
инспекција, надлежне институције нису у потпуности припремале, доносиле и 
проводиле на начин који би омогућио ефикасно и ефективно функционисање 
инспекцијског система Републике Српске. 

У складу са основним закључком утврђени су и појединачни закључци: 

 Реформи инспекција у Републици Српској се приступило без претходно 
извршених свеобухватних анализа примјене регулаторног оквира и 
преиспитивања ефикасности и ефективности постојећег инспекцијског система; 

 Надлежне институције нису донијеле стратешки, односно програмски документ за 
реформу инспекција, нити су израдиле конкретан акциони план са  утврђеним 
мјерама и активностима на унапређењу организације и функционисања 
инспекција; 

 Мјере и активности на унапређењу организације и функционисања инспекција 
утврђене у Програмима економских реформи Републике Српске углавном нису 
реализоване или нису реализоване у планираним роковима; 

 Реализација реформских мјера и активности проистеклих из Закона о 
инспекцијама Републике Српске углавном је у току и само је у мањој мјери 
окончана; 

 Постојећи начин извјештавања о реализацији утврђених реформских мјера и 
активности не обезбјеђује потпун, благовремен и поуздан увид надлежним 
институцијама у ток и остварене резултате реформе инспекција; 

 Реализација мјера и активности на унапређењу организације и функционисања 
инспекција се не прати, нити се анализира у контексту остварених резултата 
реформе и утицаја на ефикасност и ефективност инспекцијског система 
Републике Српске. 

На основу налаза и закључака, заснованих на релевантним, поузданим и довољним 
ревизијским доказима, креиране су препоруке ревизије. Препоруке се упућују 
институцијама које имају улоге, надлежности и одговорности у области реформе 
инспекција, односно унапређења организације и функционисања инспекција у 
Републици Српској. 

У циљу окончања прве фазе и стварања предуслова за приступање реализацији 
друге фазе реформе инспекција, Влада Републике Српске, Министарство управе и 
локалне самоуправе и Републичка управа за инспекцијске послове, уз учешће 
јединица локалне самоуправе, требају да у цјелости проведу мјере и активности на 
унапређењу организације и функционисања инспекција које су проистекле из важећег 
Закона о инспекцијама Републике Српске, као и мјере и активности утврђене у 
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Програмима економских реформи Републике Српске који су усвојени у периоду од 
2020. до 2022. године. У том контексту потребно је одредити крајње рокове 
реализације наведених мјера и активности, реализовати их у складу са утврђеним 
роковима, те обезбиједити континуирано праћење и благовремено извјештавање о 
њиховом провођењу. 

Након реализације утврђених реформских мјера и активности, а на основу 
прикупљених података и информација од релевантних учесника, Министарство 
управе и локалне самоуправе у координацији са другим министарствима и 
Републичком управом за инспекцијске послове, треба да изврши анализу остварених 
резултата прве фазе реформе инспекција у погледу унапређења ефикасности и 
ефективности инспекцијског система у Републици Српској. Извршене анализе Влада 
Републике Српске треба да искористи као основу за приступање провођењу друге 
фазе реформе инспекција. 

У том контексту препоруке се упућују Влади Републике Српске, Министарству управе 
и локалне самоуправе, Републичкој управи за инспекцијске послове и јединицама 
локалне самоуправе: 

 Влада Републике Српске и Министарство управе и локалне самоуправе треба да 
објективно и свеобухватно преиспитају и анализирају организацију, ефикасност и 
ефективност постојећег инспекцијског система Републике Српске; 

 Републичка управа за инспекцијске послове, као један од носилаца реформе 
инспекција, треба да активно учествује у анализи организације и функционисања 
инспекцијског система, као и креирању реформских мјера и активности у области 
инспекција; 

 На основу извршене анализе Влада Републике Српске и Министарство управе и 
локалне самоуправе треба да израде стратешки, односно програмски документ 
са утврђеним циљевима и ефектима реформе инспекција; 

 У складу са надлежностима и задацима утврђеним у програмско-планским 
документима, Републичка управа за инспекцијске послове треба да досљедно 
проводи утврђене мјере и активности из своје надлежности, те благовремено и 
поуздано извјештава надлежне институције; 

 Јединице локалне самоуправе треба да надлежним институцијама пруже 
расположиве информације о функционисању инспекција и досљедно проводе 
утврђене реформске мјере и активности из своје надлежности, те благовремено 
и поуздано извјештавају о провођењу тих мјера и активности; 

 Влада Републике Српске и Министарство управе и локалне самоуправе треба да 
успоставе ефикасне и ефективне механизме праћења и извјештавања о 
реализацији процеса реформе инспекција. 
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1. УВОД 

1.1. Позадина и мотиви ревизије 

За добро функционисање друштвено-економског система веома је важан 
професионалан, транспарентан, одговоран, ефикасан и ефективан инспекцијски 
надзор. Инспекција својим дјеловањем треба да обезбиједи провођење и поштовање 
прописа, а тиме доприноси одрживости и општем развоју сваке друштвене заједнице.  

Инспекцијски надзор обухвата вршење инспекцијског прегледа, предузимање 
инспекцијских и других мјера и радњи, праћење и извршавање наложених мјера. 
„Циљ инспекцијског надзора је остваривање и заштита општег интереса, а надзор се 
врши предузимањем инспекцијских мјера и радњи да би се утврђено стање и 
пословање ускладило са прописима.“3 Креаторима развојних политика и прописа 
инспекцијски надзор је од велике важности, будући да подаци и информације о 
примјени прописа пружају могућност провјере успјешности примјене донесених 
политика и прописа и представљају добру основу за њихово континуирано 
унапређивање. 

Инспекцијски систем Републике Српске (у даљњем тексту РС) чине Републичка 
управа за инспекцијске послове (у даљњем тексту РУИП) и инспектори у јединицама 
локалне самоуправе (у даљњем тексту ЈЛС). Инспекцијски надзор врше инспектори 
РУИП, а на подручју ЈЛС, као повјерене послове, инспекцијски надзор у осам области 
надзора, односно звања, врше и инспектори у ЈЛС. 

РУИП је организована као самостална републичка управа по функционалном 
принципу са инспекцијским секторима као основним организационим јединицама. У 
оквиру РУИП функционише 13 инспекција које обухватају готово све привредне и ван 
привредне дјелатности у РС. Изван РУИП функционишу пореска, буџетска и управна 
инспекција, те инспекција за игре на срећу. 

Републички инспектори из РУИП су у 2020. години, у унутрашњем инспекцијском 
надзору, извршили око 30 хиљада контрола, изрекли 4.246 управних мјера, а путем 
прекршајних налога санкционисали су субјекте контроле, код којих су констатоване 
теже неправилности, у износу од 3,6 милиона КМ. Поред тога, у спољнотрговинском 
надзору су извршили 118 хиљада прегледа.4 

Значај инспекција за провођење реформи и реализацију различитих циљева развоја 
наглашена је у већем броју важних докумената које доносе надлежне институције 
јавног сектора у РС. У том контексту препозната је потреба и предузимане су 
одређене мјере и активности да се организација и функционисање инспекције 
прилагоди захтјевима утврђених развојних политика. 

Крајем 2017. године Влада Републике Српске (у даљем тексту Влада РС) и Унијa 
удружења послодаваца Републике Српске (у даљем тексту УУП) су закључили 
Меморандум о заједничким политикама за период 2018-2020. година које 
представљају наставак политика које су договорене кроз Реформску агенду5 и 
аранжмане са међународним финансијским институцијама, а тичу се, између осталог 
и функционисања инспекција. Овим документом реформа инспекција у РС 
предвиђена је у оквиру политика реформе јавног сектора и реформских мјера у 

                                                

3 Закон о инспекцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 18/20) 
4 Прилог број 2 – Подаци о извршеним инспекцијским контролама, неуредним контролама и 
изреченим мјерама од стране инспектора РУИП по годинама у периоду 2018-2021. година 
5 Реформска агенда за Босну и Херцеговину за период 2015-2018. година 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 РУ 005-21 Извјештај ревизије учинка „Унапређење организације и 
функционисања инспекција“ 

9 

 

области пословног окружења и смањења неформалне економије. У контексту ових 
политика, реформа инспекција подразумијева обједињавање инспекција свих нивоа 
власти у РС на нивоу РУИП, јер постојеће рјешење има за посљедицу да инспектори 
са локалног и републичког нивоа често раде некоординисано, због чега долази до 
преклапања надлежности и дуплих контрола. 

„У циљу олакшања пословања привреди, кроз смањење административне 
оптерећености, извршићемо реформу Инспектората Републике Српске, обједињујући 
све инспекције у Републици, како би се избјегле дупле контроле, односно преклапање 
надлежности општинских и републичких инспекција, те и сам рад Инспектората 
учинили ефикаснијим и ефективнијим.“6 У складу са опредјељењем да се изврши 
реформа инспекција, у програмима економских реформи РС (у даљем тексту ПЕР РС) 
усвојеним у периоду од 2018. до 2022. година7 унапређењу организације и 
функционисања РУИП је посвећена значајна пажња. 

У већем броју програмско-планских докумената (ПЕР РС, акциони планови за 
реализацију мјера Владе РС), извјештаја и информација надлежних институција 
(извјештаји о раду РУИП, ревизорски извјештаји, информације и приједлози 
достављени Влади РС), као и у изјавама представника удружења послодаваца и 
представника јавних институција, указује се на проблеме у организацији и 
функционисању инспекција у РС, те потребу њиховог рјешавања. Такође, из већине 
тих докумената је видљиво да се реформа, односно унапређење рада инспекција не 
одвија у складу са исказаним опредјељењима и донесеним плановима, а што 
потврђују и представници послодаваца у својим изјавама8, као и чланци из медија. 

У ПЕР РС усвојеним у периоду од 2018. до 2022. године као кључне препреке за раст 
и конкурентност у области пословног окружења и смањења неформалне економије у 
области инспекција наводи се преклапање инспекцијских контрола код субјеката 
надзора од стране два нивоа инспекција, непостојање координације, односно 
комуникације између републичког и локалног нивоа инспекција, изрицање више 
репресивних мјера у односу на превентивне мјере. У складу са тим као циљеви се 
наводе уређење стања у области инспекција у погледу превазилажења утврђених 
недостатака приликом анализе стања, повећање транспарентности и контрола рада 
инспекцијских органа, обједињавање инспекција итд. 

У приједлозима и препорукама УУП9 за ПЕР РС, као и медијским иступима њихових 
представника10 указује се на потребе повећања транспарентности и контроле рада 
инспекцијских органа ради елиминисања могућности селективног приступа у избору 
и третману предузећа која су предмет инспекције, обједињавање инспекција на нивоу 
РУИП, предузимања активности са циљем промовисања позитивних примјера, 

                                                

6 Програм Владе Републике Српске за мандатни период 2018-2022. година, 
https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Documents/Ekspoze_171218.pdf 
7 Програм економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године, Програм 
економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. године, Програм економских 
реформи Републике Српске за период 2020-2022. године, Програм економских реформи 
Републике Српске за период 2021-2023. године и Програм економских реформи Републике 
Српске за период 2022-2024. године 
8 https://unijauprs.org/odrzan-okrugli-sto-na-temu-nadleznosti-inspekcija-u-rs-i-koruptivni-rizici/ 
9 https://unijauprs.org/#publikacije 

10 https://srpskainfo.com/reforma-inspekcija-povecati-broj-inspektora-rada-i-dati-im-veca-
ovlascenja/ 

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Premijer/Documents/Ekspoze_171218.pdf
https://unijauprs.org/odrzan-okrugli-sto-na-temu-nadleznosti-inspekcija-u-rs-i-koruptivni-rizici/
https://unijauprs.org/#publikacije
https://srpskainfo.com/reforma-inspekcija-povecati-broj-inspektora-rada-i-dati-im-veca-ovlascenja/
https://srpskainfo.com/reforma-inspekcija-povecati-broj-inspektora-rada-i-dati-im-veca-ovlascenja/
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унапређења постојећих алата за пријаву корупције са циљем раста интегритета 
контролних органа и сузбијања корупције у заједници. 

Проведене ревизије учинка од стране ГСРЈС РС11, које су у већој или мањој мјери 
испитивале функционисање инспекција, у својим извјештајима указују на недовољну 
ефикасност у раду инспекција, недовољну међусобну координацију и сарадњу 
инспекција са другим институцијама, дилеме у погледу надлежности инспекција, 
нејасноће прописа и тешкоће у њиховој примјени.  

Надлежне институције и њени представници12 су исказали опредијељеност да се 
мјере и активности на унапређењу организације и функционисања инспекција у РС у 
цјелости проведу. Таква опредијељеност је исказана и у кључним програмско-
планским документима. „Након смиривања ситуације изазване пандемијом ковид 19 
наставиће се друга фаза предметне реформе Инспектората Републике Српске и 
инспекција са свих нивоа власти у Републици Српској. У овој фази спроводиће се 
активности заједничког и усаглашеног рада инспекција свих нивоа власти у 
Републици Српској. Циљ је да се у наредном периоду сачини анализа реформе 
инспекција и уређење стања у области инспекција с циљем превазилажења 
недостатака утврђених приликом анализе стања, као и на основу достављених 
примједби, приједлога и сугестија синдиката, послодаваца и локалних заједница, па 
се стога предлаже пролонгирање ове мјере за реализацију у 2022. години.“13 

У контексту исказаних опредјељења надлежних институција постоји значајан 
потенцијал да се провођењем ове ревизије учинка понуде препоруке које могу 
допринијети редефинисању и ефикаснијем провођењу мјера и активности на 
унапређењу инспекцијског система у РС. 

1.2. Предмет ревизије и ревизијска питања 

Предмет ове ревизије учинка, односно ревизијски проблем којим се бавила ова 
ревизија учинка јесте ефикасност надлежних институција у креирању и провођењу 
мјера и активности у погледу унапређења организације и функционисања инспекција 
у РС. 

Основни циљ ове ревизије учинка је да се испита на који начин надлежне институције 
утврђују и проводе мјере и активности унапређења организације и функционисања 
инспекција у сврху реализације развојних политика и циљева, те да се на основу 
проведених испитивања надлежним институцијама понуде препоруке чијим 
провођењем је могуће унаприједити инспекцијски систем РС. Посебни и појединачни 

                                                

11 РУ 006-14 „Управљање експлоатацијама минералних ресурса и чишћењем материјала из 
водотока”; РУ 002-20 „Јавни линијски превоз путника у градском и приградском саобраћају“; 
РУ 007-20 „Управљање жељезничко-друмским прелазима“; РУ 005-20 „Експлоатација ријечног 
материјала као сегмент интегралног уређења и заштите водотока ријеке Дрине“. 
12 "Посебна пажња биће посвећена другој фази реформе Инспектората Републике Српске и 
инспекција свих нивоа власти. Циљ је повећање транспарентности и контрола рада 
инспекцијских органа, ради елиминисања могућности селективног приступа у избору и 
третману предузећа која су предмет инспекције. Уједно, дугорочни циљ је обједињавање 
инспекција свих нивоа власти у Инспекторат Републике Српске, како не би било преклапања 
надлежности и некоординисаног приступа, како би била смањена сива економија и 
олакшавања пословања."; Изјава предсједника Владе Републике Српске Радована 
Вишковића објављена 16.12.2020. године; https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Viskovic-Do-
2023-moguc-oporavak-privrednog-rasta/636790 
13 Програм економских реформи Републике Српске за период 2022–2024. годинe 

https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Viskovic-Do-2023-moguc-oporavak-privrednog-rasta/636790
https://www.nezavisne.com/novosti/bih/Viskovic-Do-2023-moguc-oporavak-privrednog-rasta/636790
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циљеви ревизије произилазе из основног циља ревизије и приказани су у форми 
ревизијских питања. 

Приступ овој ревизији учинка представља комбинацију приступа орјентисаног на 
резултате и проблемског приступа. Приступ орјентисан на резултате бави се 
испитивањем ефикасности мјера и активности које надлежне институције проводе у 
контексту остварења утврђених резултата, односно циљева тих мјера и активности. 
Проблемски приступ подразумијева верификовање проблема који се јављају у вези 
са дефинисањем и реализацијом мјера и активности на унапређењу рада инспекција, 
испитивање узрока тих проблема, као и утврђивање њихових посљедица на 
остварене резултате тих активности. Ова ревизија учинка је примарно студија 
ефикасности процеса унапређења организације и функционисања инспекција. 

Основно ревизијско питање на које се тражи одговор у овој ревизији учинка је:  

Да ли су мјере и активности на унапређењу организације и функционисања 
инспекција адекватно утврђене и ефикасно проведене? 

У оквиру овог основног питања, ревизија је испитивања усмјерила на сљедећа три 
питања: 

1. Да ли су мјере и активности припремљене, дефинисане и донесене на начин 
који је у функцији њиховог ефикасног провођења?  

2. Како се реализују утврђене мјере и активности на унапређењу организације и 
функционисања инспекција?  

3. Да ли надлежне институције располажу благовременим, потпуним и 
поузданим информацијама о ефикасности провођења утврђених мјера и 
активности?  

1.3. Дизајн и методолошки оквир ревизије 

У овом дијелу извјештаја представљени су обим и ограничења ревизије, извори из 
којих су прикупљени подаци и информације, методе прикупљања и анализе података 
и информација и критеријуми ревизије. 

1.3.1. Обим и ограничења ревизије 

Ревизија је у институционално-организационом погледу обухватила детаљно 
испитивање улога, надлежности и одговорности институција у погледу сагледавања 
и анализе стања и проблема у инспекцијском систему, поступка креирања и 
доношења мјера и активности на унапређењу организације и функционисања 
инспекција, њиховог провођења, праћења реализације мјера и активности и 
остваривања утврђених резултата, као и извјештавања о наведеном. 

Испитивања у овој ревизији су обухватила мјере и активности у контексту реформе 
инспекција које су утврђене у програмско-планским документима надлежних 
институција РС (ПЕР РС, акциони планови за реализацију мјера Владе РС), као и 
мјера и активности које произилазе из Закона о инспекцијама Републике Српске (у 
даљем тексту ЗоИ), у циљу унапређења координације рада и ефикасности 
инспекцијског надзора у сфери планирања и извјештавања о проведеном 
инспекцијском надзору, унапређења координације рада и сарадње РУИП са другим 
институцијама, унапређења надзора и контроле над радом инспектора, надоградње 
и коришћења јединственог инспекцијског информационог система и давања значаја 
савјетодавној улози РУИП.  
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Испитивања и прикупљања података, докумената и информација највећим дијелом 
су вршена у Влади РС, Министарству управе и локалне самоуправе (у даљем тексту 
МУЛС), РУИП и одређеним ЈЛС, односно у институцијама који имају кључне 
надлежности у области креирања и провођења политика и конкретних мјера и 
активности у циљу унапређења организације и функционисања инспекција. 

Испитивања у вези са припремом и доношењем мјера на унапређењу организације и 
функционисања инспекција су највећим дијелом провођена на нивоу Владе РС и 
МУЛС, те мањим дијелом на нивоу РУИП и ЈЛС, у складу са њиховим улогама и 
надлежностима. Реализација мјера утврђених у програмско-планским документима 
Владе РС је углавном сагледавана на нивоу Владе РС и МУЛС, док је реализација 
мјера и активности проистеклих из важећег ЗоИ испитивана највећим дијелом у РУИП 
и одабраним ЈЛС. Праћење и извјештавање о реализацији мјера и активности је, 
такође, испитивано у наведеним институцијама. 

Одређене информације и подаци о организацији инспекција, успостављању и 
функционисању појединих организационих јединица, сарадњи са другим 
институцијама и броју инспектора, су прикупљени на нивоу цјелокупне РУИП. 
Детаљнија испитивања у вези са доношењем и усаглашавањем планова 
инспекцијског надзора, извјештавањем о реализацији планова, надзором над радом 
инспектора, дуплирањем контрола и стварањем претпоставки за рад инспектора ЈЛС 
у инспекцијском информационом систему углавном су вршена на нивоу изабраног 
броја ЈЛС и инспекција у РУИП. 

У РУИП детаљнија испитивања ревизије су проведена у три сектора инспекцијског 
надзора, и то у Сектору инспекције рада, Сектору тржишне инспекције и Сектору 
урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције. Избор је извршен узимајући у 
обзир опредјељења надлежних институција, организованост инспекција на оба нивоа 
(републичком и ЈЛС) и постојање утврђене подјеле надлежности, број инспектора, 
број извршених контрола и утврђених неправилности, исказаних проблема у 
извјештајима о раду и других специфичности битних за прибављање поузданих и 
довољних ревизијских доказа. 

Детаљнијим испитивањем ревизије су обухваћене инспекције у шест ЈЛС, конкретно 
Бања Лука, Бијељина, Источно Сарајево, Брод, Сребреница и Невесиње. Наведене 
ЈЛС су изабране у зависности од организације инспекција и броја инспектора у ЈЛС, 
учесталости и начина усаглашавања планова и доставе извјештаја РУИП, 
административно-територијалног распореда и степена развијености ЈЛС и других 
идентификованих специфичности. 

Уопштено посматрано, ревизија је обухватила четверогодишњи период и то: 2018, 
2019, 2020. и 2021. годину. Имајући у виду да су у 2020. години извршене значајне 
измјене релевантних прописа, детаљнија испитивања су вршена за 2021. годину, с 
тим да у циљу бољег сагледавања и разумијевања одређених проблема и давања 
одговора на постављена питања, у појединим аспектима испитивања су вршена изван 
дефинисаног четверогодишњег периода, а у складу са конкретним потребама и 
ревизијским питањима. Овако дефинисан временски обим ревизије је адекватан за 
оцјену ефикасности надлежних институција у креирању и провођењу мјера и 
активности на унапређењу организације и функционисања инспекција, верификацију 
основних проблема, њихових узрока и посљедица, те доношење поузданих 
закључака и давање препорука чијим провођењем је могуће унаприједити стање у 
овој области. 

Измјене прописа, односно одредбе важећег ЗоИ којима се потенцијално унапређује 
рад инспекција (поступак инспекцијског надзора, поступање са одузетом робом), а 
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нису у непосредној вези са реформским опредјељењима и у том контексту 
идентификованим проблемима, нису испитиване у овој ревизији учинка. Такође, 
ревизија се није директно бавила питањима усклађености са прописима, непосредног 
провођења инспекцијског надзора и налагања мјера од стране инспектора, јавних 
набавки, провођења поступака запошљавања и сл, осим у дијелу и на начин који је 
директно у вези са ефикасношћу посматраних мјера и активности на унапређењу 
организације и функционисања инспекција. Испитивањима ове ревизије учинка нису 
обухваћене инспекције које не функционишу у оквиру РУИП и ЈЛС, попут пореске, 
буџетске и управне.  

Ревизија није испитивала и оцјењивала утицај пандемије корона вируса на дјеловање 
институција обухваћених овом ревизијом учинка. 

1.3.2. Извори ревизијских доказа 

Потребни подаци, информације и документа ради добијања одговора на постављена 
ревизијска питања прикупљени су од институција обухваћених ревизијом: Влада РС, 
МУЛС, РУИП и ЈЛС. Извори ревизијских доказа у наведеним институцијама били су: 

 Развојни, програмско-плански и други документи Владе РС те извјештаји и 
информације о њиховој реализацији; 

 Законски и подзаконски прописи, првенствено ЗоИ и подзаконски прописи 
донесени на основу њега, као и документација настала у поступку доношења 
тренутно важећег закона и подзаконских прописа; 

 Документација о именовању и раду релевантних радних група; 

 Протоколи и споразуми о сарадњи између РУИП и других институција, попут 
Пореске управе Републике Српске (у даљем тексту ПУ РС) и Агенције  за 
посредничке, информатичке и финансијске услуге (у даљем тексту АПИФ), те 
документација о сарадњи и размјени података и информација; 

 Извјештаји и подаци из инспекцијског информационог система; 

 Информације и извјештаји о проведеним анализама стања и потреба у 
области инспекција, те други слични документи у вези са организацијом и 
функционисањем инспекција, као и евентуални програми и акциони планови 
донесени на основу тих анализа; 

 Правилници о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
РУИП и попуњеност извршиоцима систематизованих радних мјеста; 

 Документација о организацији инспекција и броју инспектора у ЈЛС; 

 Вишегодишњи и годишњи програми и планови и извјештаји о раду РУИП и 
инспекција у њеном саставу; 

 Годишњи програми, планови и извјештаји о раду градоначелника/начелника и 
инспекција у саставу ЈЛС; 

 Оперативни планови инспекција и извјештаји о њиховој реализацији на нивоу 
РУИП и ЈЛС; 

 Документација о могућностима и коришћењу инспекцијског информационог 
система, те његовој надоградњи; 

 Документација о обезбјеђивању претпоставки за рад инспектора у ЈЛС и 
њиховом укључивању у јединствени инспекцијски информациони систем; 

 Документација о вршењу надзора над радом инспектора у ЈЛС од стране 
РУИП;  

 Евиденције и документација о судском одлучивању у вези са изреченим 
прекршајним налозима;  
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 Евиденције и документација о провођењу посебне и унутрашње контроле у 
РУИП. 

Извори ревизијских доказа, у складу са потребом и гдје је то примјерено, су били и 
информације и подаци прибављени од министарстава, Савеза општина и градова РС, 
УУП и Привредне коморе РС. 

Извори ревизијских доказа били су и научни и стручни радови из области 
организације и рада инспекција, релевантна истраживања у форми студија и 
публикација међународних, невладиних и других организација. 

1.3.3. Методе прикупљања и анализе ревизијских доказа 

Потребни подаци и информације из наведених извора су прибављени на сљедеће 
начине: 

 Прегледом и анализом стратешких и развојних докумената те информација и 
извјештаја о њиховој реализацији, у дијелу који се односи на инспекције; 

 Анализом законских и подзаконских прописа, укључујући и интерне акте који 
су релевантни за организацију и функционисање инспекција; 

 Анализом регулативе и праксе у области инспекцијског надзора у државама 
окружења; 

 Прегледом и анализом програмских и планских аката и документације која је 
била основа за њихово дефинисање и доношење у дијелу који се односи на 
организацију и функционисање инспекција; 

 Прегледом и анализом извјештаја и информација о реализацији програмских 
и планских докумената у области инспекција; 

 Прегледом и анализом документације која се односи на припрему, планирање, 
провођење и праћење реализације мјера и активности унапређења и 
организације функционисања инспекција; 

 Мапирањем поступака планирања, усаглашавања, провођења и праћења 
инспекцијског надзора у РУИП и ЈЛС; 

 Преузимањем и анализом регистара, база података и евиденција о 
инспекцијском надзору;  

 Интервјуима са представницима институција обухваћених ревизијом; 

 Упитницима упућеним институцијама обухваћених ревизијом; 

 Провођењем радно консултативних састанака са представницима институција 
и субјеката, те појединцима који нису обухваћени ревизијом, а добри су 
познаваоци прилика у области инспекција и/или располажу релевантним 
подацима, информацијама и документима; 

 Студијама случаја. 

Значајне информације квалитативног карактера, током провођења ревизије,  
прибављене су путем 20 састанака одржаних у МУЛС, РУИП, ЈЛС, УУП, Савезу 
општина и градова РС и Привредној комори РС, као и провођењем консултација, 
разговора и интервјуа са преко 70 лица на различитим управљачким позицијама и 
различитим надлежностима и одговорностима у контексту реформе и 
функционисања инспекција у РС.   
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Анализа и вредновање прикупљених ревизијских доказа извршено је примјеном 
сљедећих метода: 

 Методама анализе и синтезе; 

 Методама индукције и дедукције; 

 Квалитативном анализом садржаја документације, интервјуа и упитника; 

 Анализом стратегија, политика, планова и програма који се односе на 
организацију и функционисање инспекција и провођење инспекцијског 
надзора; 

 Анализом законских и подзаконских прописа; 

 Аналитичким поступцима; 

 Компаративним методама;  

 Методама статистичке анализе; 

 Анализом студија случаја. 

1.3.4. Критеријуми ревизије 

Критеријуми ревизије су формирани у складу са врстом, природом и карактером 
ревизијског проблема који се испитује и питања на које треба одговорити. Основни 
критеријуми су произашли из циљева, мјера и активности утврђених у ЗоИ и 
програмско-планским документима у сегменту који се односи на организацију и 
функционисање инспекција. 

За оцјену и закључивање о налазима проистеклим из проведених испитивања у овој 
ревизији учинка коришћени су сљедећи критеријуми: 

 Извршене су детаљне и свеобухватне анализе примјене прописа и стања у 
области инспекција, идентификовани су и квантификовани кључни проблеми и 
недостаци у организацији и функционисању инспекција; 
 Донесени су посебни програмско-плански документи са утврђеним циљевима, 
мјерама и активностима за реформу инспекција; 
 Конкретне мјере и активности су, на основу идентификованих проблема, 
извршених анализа и објективних процјена могућности, јасно дефинисане у 
погледу потребних ресурса, носилаца активности, рокова реализације и резултата 
који се желе постићи; 
 Утврђене мјере и активности се реализују на планирани начин и у 
дефинисаним роковима; 
 Извјештавање о реализацији мјера и активности је благовремено и 
проблемски орјентисано и садржи податке и информације које су потребне 
доносиоцима одлука; 
 Реализација мјера и активности се континуирано прати, идентификују се 
евентуалне тешкоће у реализацији и њихови узроци и предузимају одговарајуће 
корективне акције; 
 Анализира се утицај реализације реформских мјера и активности на 
функционисање инспекцијског система; 
 Добре управљачке праксе; 
 Регулатива и праксе земаља окружења.  

Утврђивањем и примјеном наведеног обима ревизије, извора и начина прикупљања 
потребних података и информација и њиховом анализом прикупљени су довољни, 
релевантни и поуздани ревизијски докази, те су коришћењем дефинисаних 
критеријума формирани налази и закључци ревизије. 
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1.4. Садржај и структура извјештаја 

Овај извјештај ревизије учинка садржи сљедећа поглавља, у којима су представљени: 

1 Увод – основни разлози због којих се ГСРЈС РС опредијелила да проведе ревизију 
учинка која се односи на област унапређења организације и функционисања 
инспекција. У овом поглављу представљен је дизајн ревизије кроз ревизијска 
питања, критеријуме ревизије, обим и ограничења ревизије и изворе и методе 
прикупљања и анализе података. 

2 Опис предмета ревизије – предмет ревизије, институционалне улоге, 
надлежности и одговорности и регулатива карактеристична за област унапређења 
организације и функционисања инспекција. 

3 Налази  – налази који дају одговоре на постављено основно и остала ревизијска 
питања. Налази ревизије подијељени су у неколико поглавља, у складу са 
ревизијским питањима. 

4 Закључци – закључци на основу налаза који су подржани ревизијским доказима. 

5 Препоруке – дате су препоруке чија би имплементација од стране Владе РС, 
надлежних министарстава, републичких управа и ЈЛС требала да обезбиједи бољу 
организацију и функционисање инспекција у РС. 

На крају овог извјештаја ревизије учинка су дати прилози који детаљније приказују и 
објашњавају поједине налазе у Извјештају. 
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2. ОПИС ПРЕДМЕТА РЕВИЗИЈЕ 

2.1. Карактеристике предмета ревизије 

Инспекцијски систем РС је организован на два нивоа и чине га РУИП и инспектори у 
ЈЛС. Инспекцијски надзор на територији РС врше инспектори РУИП, а послове 
инспекцијског надзора, као повјерене послове на подручју ЈЛС, у складу са ЗоИ и 
посебним материјалним прописима, врше инспектори ЈЛС у звањима: инспектор за 
храну, тржишни инспектор, пољопривредни инспектор, ветеринарски инспектор, 
водни инспектор, саобраћајни инспектор, урбанистичко-грађевински инспектор, 
еколошки инспектор и здравствени инспектор. 

Потребе, али и опредјељења за провођење реформе и унапређење организације и 
функционисања инспекција у РС, су исказане у већем броју документа попут 
Програма Владе Републике Српске за мандатни период 2018-2022. година, ПЕР РС, 
Реформске агенде и меморандума. У овим документима, као и документима и актима 
који су настали у циљу њихове реализације (акциони планови, годишњи планови рада 
институција, прописи), су поред општих праваца дјеловања институција у овој 
области, углавном наведене и појединачне мјере и активности, односно задаци које 
је неопходно реализовати у циљу унапређења организације и функционисања 
инспекција. 

Кључне мјере и активности у контексту реформе, односно унапређења рада 
инспекција, а које су проистекле из различитих програмско-планских и других 
документа, те новонасталих околности, су утврђене у ПЕР РС усвојеним у периоду од 
2018. до 2022. године. Иако су те мјере и активности углавном уопштеног карактера, 
што је примјерено карактеру документа у ком су наведене, по правилу су наведени и 
конкретни носиоци и оквирни рокови реализације тих мјера и активности.  

Мјере и активности утврђене у ПЕР РС усвојеним у периоду од 2018. до 2022. године 
односе се на анализу стања у области инспекција, израду и усвајање плана за 
реформу инспекција, реформисање РУИП и обједињавање инспекција, доношење 
новог ЗоИ, успостављање нове организационе структуре РУИП и унапређење 
инспекцијског система РС, анализу успостављања нове организационе структуре 
РУИП и дефинисање приједлога за унапређење инспекцијског система РС. Као 
носиоци реализације наведених мјера и активности утврђени су МУЛС и РУИП. 

У ЗоИ донесеном 2020. године, који је значајан резултат проистекао из реализације 
процеса реформе инспекција, утврђене су одређене одредбе које су у функцији 
остварења реформских циљева, односно отклањања идентификованих слабости у 
раду инспекција. У контексту ове ревизије, најзначајније мјере и активности на 
унапређењу организације и функционисања инспекција произашле из одредаба 
важећег ЗоИ су: 

 Надзор над радом инспектора у ЈЛС од стране РУИП и унапређење 
координације рада и ефикасности инспекцијског надзора у контексту 
планирања инспекцијског надзора и усаглашавања оперативних планова 
инспектора у ЈЛС и РУИП, те извјештавања РУИП од стране инспектора из 
ЈЛС; 

 Успостављање инспекције рада искључиво на републичком нивоу и 
реализација процеса преузимања инспектора рада који су послове 
инспекцијског надзора обављали на нивоу ЈЛС од стране РУИП; 

 Сарадња РУИП са другим институцијама, првенствено са Министарством 
унутрашњих послова (у даљем тексту МУП) и ПУ РС, именовање и 
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функционисање заједничког радног тијела за координацију активности између 
ових институција; 

 Оснивање и функционисање организационе јединице за посебну и унутрашњу 
контролу, с циљем утврђивања незаконитог рада, недоличног понашања 
инспектора и осталих евентуалних злоупотреба које је извршио инспектор; 

 Оснивање и функционисање посебне организационе јединице која организује 
службене савјетодавне посјете микропривредним субјектима, као облик 
превентивног дјеловања; 

 Коришћење јединственог инспекцијског информационог система од стране 
свих инспектора у вршењу послова инспекцијског надзора. 

Поједине обавезе институција, у контексту реформе инспекција, произашле су и из 
регулативе и других документа, попут рјешења Владе РС о именовању радних група, 
акционих планова за реализацију мјера Владе РС, годишњих планова рада 
институција (МУЛС и РУИП) и закључених меморандума. 

2.2. Институционалне улоге, надлежности и одговорности 

У контексту креирања и провођења мјера и активности на унапређењу организације и 
функционисања инспекција кључне надлежности имају Влада РС, МУЛС и РУИП, те 
мањим дијелом друге институције јавног сектора, попут ЈЛС.  

Народна скупштина РС, као орган законодавне власти, усваја законе укључујући и 
законе релевантне за област инспекцијског надзора. Такође, усваја и ПЕР РС и 
стратешке документе. 

Улоге и надлежности Владе РС у контексту теме која је била предмет испитивања 
ревизије су сљедеће: 

 Предлаже Народној скупштини РС законе и ПЕР РС и усваја акционе планове; 
 Врши надзор над радом РУИП; 
 Даје сагласност на правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у РУИП; 
 Даје сагласност на подзаконске акте које доноси директор РУИП; 
 Именује заједничко радно тијело које врши координацију активности између 

РУИП, МУП и ПУ РС и које доноси пословник о раду, а о свом раду извјештава 
Владу РС једном годишње; 

 Именује радне групе. 

МУЛС, као ресорно надлежно министарство за област управе, у контексту реформе 
инспекција има сљедеће надлежности и задатке: 

 Реализује мјере и активности за које је као носилац утврђено у ПЕР РС и дугим 
програмско-планским документима; 

 Предлаже Влади РС именовање радних група; 
 Обавља административно-техничке послове за потребе Радне групе за 

анализу стања у области инспекција; 
 Координише активности у процесу израде текста ЗоИ; 
 Даје мишљење на правилнике о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста. 

РУИП има сљедеће надлежности и задатке: 

 Реализује мјере и активности за које је као носилац утврђена у ПЕР РС и 
другим програмско-планским документима; 

 Једном годишње подноси Влади РС извјештај о раду; 
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 Путем главног републичког инспектора, подноси шестомјесечну информацију 
ресорном министарству о извршеном инспекцијском надзору надлежне 
инспекције; 

 Надзире рад инспектора у ЈЛС; 
 Даје претходно мишљење на број радних мјеста инспектора у ЈЛС приликом 

доношења правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у градској, односно општинској управи; 

 Даје претходну сагласност на распоређивање инспектора у ЈЛС; 
 Сарађује са МУП, ПУ РС и другим институцијама; 
 Преузима инспекторе рада који послове инспекцијског надзора обављају у 

ЈЛС, а који су затечени на тим пословима даном ступања на снагу важећег 
ЗоИ; 

 Директор РУИП доноси подзаконске акте утврђене ЗоИ; 
 Директор доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији 

радних мјеста у РУИП. 

ЈЛС имају сљедеће надлежности и дужности: 

 Да до 1. јануара 2021. године обезбиједе претпоставке за рад у јединственом 
инспекцијском информационом систему; 

 Да инспектори у ЈЛС усаглашавају оперативне планове рада са РУИП; 
 Да инспектори у ЈЛС подносе РУИП редовне седмичне и мјесечне извјештаје 

о раду; 
 Градоначелник, односно начелник општине утврђује потребан број инспектора 

у ЈЛС, правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних 
мјеста у градској односно општинској управи, уз претходно прибављено 
мишљење РУИП на број радних мјеста инспектора, а у складу са прописима 
који уређују ову област; 

 Градоначелник, односно начелник општине врши распоређивање инспектора, 
уз претходну сагласност РУИП. 

2.3. Правна регулатива карактеристична за подручје и предмет 
ревизије 

Опредјељења и циљеви у погледу реформе, односно унапређења организације и 
функционисања инспекција у РС су исказана у већем броју програмско-планских и 
других докумената надлежних институција. У тим документима су наведене 
смјернице, а често и мјере и активности које треба реализовати да би се остварили 
утврђени циљеви и опредјељења. 

У контексту смањења сиве економије, у Програму Владе Републике Српске за 
мандатни период 2018-2022. година, значајно мјесто има реформа инспекција са 
циљем елиминисања идентификованих недостатака у раду инспекција. 

У свим ПЕР РС донесеним у периоду од 2018. до 2022. године у области инспекција 
идентификоване су кључне препреке за раст и конкурентност у области пословног 
окружења и смањења неформалне економије. Такође, у наведеним документима су 
утврђене и мјере и активности за реформу односно унапређење организације и 
функционисања инспекција. 

У важећи ЗоИ, који је донесен у оквиру реализације реформе инспекција, утврђен је 
већи број одредби које су проистекле из потребе унапређења организације и 
функционисања инспекција, а на основу идентификованих слабости у раду 
инспекција током реформског процеса. Те одредбе се односе на потребе унапређења 
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координације рада инспекција и ефикасности инспекцијског надзора, боље сарадње 
између институција значајних за провођење инспекцијског надзора, ефективнијег 
надзора над радом инспектора, обједињавања инспекције рада на републичком 
нивоу, коришћења јединственог инспекцијског информационог система од стране 
свих инспектора и јачања превентивног дјеловања инспекција. 

Организација и функционисање инспекција највећим дијелом су уређени у ЗоИ и 
подзаконским актима донесеним на основу њега. ЗоИ уређује се обављање 
инспекцијског надзора у оквиру инспекцијског система, надлежност инспекцијских 
органа, инспекцијска звања и радноправни статус инспектора, овлашћења, права и 
обавезе инспектора, права и обавезе субјеката надзора, начин и поступак вршења 
инспекцијског надзора, одлучивања по жалбама изјављеним на рјешење инспектора, 
извршења рјешења инспектора, посебни поступци у инспекцијском надзору, поступак 
посебног надзора и интерне контроле, прекршајна одговорност и друга питања 
значајна за обављање инспекцијског надзора.  

У контексту опредјељења за унапређење организације инспекција важни су 
подзаконски акти који су донесени, односно требали су бити донесени, на основу ЗоИ, 
попут Правилника о садржају и начину вођења оперативних планова, седмичних и 
мјесечних извјештаја рада, Правилника о врстама стручне спреме за одређено 
инспекцијско звање, односно одређену област надзора, Упутства о садржају и начину 
коришћења јединственог инспекцијског информационог система, Правилника о 
посебној и унутрашњој контроли, Правилника о вођењу евиденција о извршеним 
инспекцијским прегледима. 

За дјеловање инспекција одређени значај имају Закон о општем управном поступку, 
Закон о прекршајима, Закон о државним службеницима, Закон о републичкој управи 
и Закон о локалној самоуправи, а у ширем смислу и други прописи којима се уређује 
рад институција на републичком и локалном нивоу власти, материјални прописи 
којима се уређују конкретне области инспекцијског надзора, као и поједини 
меморандуми и споразуми закључени између надлежних институција.  
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3. НАЛАЗИ 

3.1. Припрема, дефинисање и доношење мјера и активности 

3.1.1. Припрема мјера и активности 

У ПЕР РС за период 2018-2020. годину планирано је да се током 2018. године изврши 
анализа стања у области инспекција на свим нивоима власти, изради и усвоји акциони 
план за реформу инспекција у РС, реформише РУИП и обједине инспекције са свих 
нивоа власти у РС. Ревизији није документовано да је утврђеној активности реформе 
РУИП и обједињавања инспекција са свих нивоа власти претходила анализа 
ефикасности постојеће организације и функционисања инспекција, да су утврђене 
предности и недостаци новог модела организације инспекција у односу на постојећи, 
да су сагледани потребни ресурси и потенцијална регулаторна ограничења за такву 
реформу. 

У ПЕР РС донесеним у периоду од 2018. до 2022. године се уопштено наводи, у 
контексту проблема у области инспекција, да инспектори са локалног и републичког 
нивоа обично раде некоординисано, због чега долази до преклапања надлежности, 
дуплих контрола, а неријетко и до различитог тумачења прописа и да се 
контролисаним субјектима изриче више репресивних мјера у односу на превентивне. 
Слични проблеми се наводе и у Меморандуму о заједничким политикама закљученом 
између Владе РС и УУП14. Постојање конкретних анализа и документа на који начин 
су утврђени наведени проблеми, у ком обиму исти постоје, у којим областима 
инспекцијског надзора су израженији, ревизији није презентовано. 

Радна група15, именована од стране директора РУИП у сврху обезбјеђења 
предуслова за извршавање мјера усвојених у ПЕР РС за период 2018-2020. година, 
је извршила оквирну процјену основних показатеља кадровских, финансијских и 
организационих потреба РУИП и нормативних услова у оквиру реформе 
инспекцијског система РС. Задаци Радне групе су дефинисани на начин да се нису 
односили на анализу стања и проблема у области инспекција, него искључиво на 
приједлоге и процјене у контексту реформе, односно обједињавања инспекција на 
нивоу РУИП.  

Наведена Радна група није сачинила јединствен извјештај или информацију, нити су 
документи који су резултат њиховог рада формално усвојени и достављени другим 
институцијама укљученим у реформу инспекција (прије свега Влади РС и МУЛС). У 
израђеним документима су изнесени приједлози и процјене у погледу организационих 
промјена у РУИП (нова организација и систематизација радних мјеста, односно нова 
секторска и територијална организација), набавке пословних простора, возила и 
друге опреме, нове информационо-технолошке инфраструктуре, потребних кадрова, 
преузимања инспектора из ЈЛС и запошљавање нових инспектора и другог особља, 
обезбјеђивања нормативних предуслова за реформу итд, указујући да је реформа 
инспекција комплексан, дуготрајан и захтјеван процес. У документима се наводи да 
се ради о оквирним процјенама које се требају извршити прије израде акционог плана 

                                                

14 Меморандум о заједничким политикама за период 2018-2020. година, закључен између 
Владе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике Српске, дана 10. 
децембра 2017. године 
15 Одлука о именовању Радне групе за оквирну процјену основних показатеља кадровских, 
финансијских и организационих потреба Инспектората и нормативних услова у оквиру 
реформе инспекцијског система Републике Српске од 14.02.2018. године 
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за реформу инспекција, те да ће реформа захтијевати значајна финансијска 
средства, бројне активности и дуже вријеме (измјена прописа, обезбјеђивање 
средстава, надоградња или нови информациони систем). 

У случају обједињавања инспекција на републичком нивоу, према извршеној 
процјени, за потребе функционисања РУИП у 2018. години било би потребно 
обезбиједити око 32 милиона КМ. Поред једнократног улагања у 2018. години, за 
функционисање РУИП у наредном периоду би требало обезбиједити око 26 милиона 
КМ годишње, што је било приближно двоструко више у односу на тадашњи буџет 
РУИП. 

Табела број 1 – Процјена потребних средстава за провођење реформе инспекција 

Процјена потребних средстава РУИП за 2018. годину (у милионима КМ) 

Укупно Буџет РУИП Једнократно Додатно годишње 

32,3 12,5 6,7 13,1 

Извор: ГСРЈС РС на основу документације из РУИП  

Према процјени, поред постојећих 247 републичких инспектора, потребно је преузети 
311 инспектора из ЈЛС и додатно запослити још 62 инспектора. Такође, поред 
постојећих 93, потребно је запослити и додатних 18 административних радника. 

 

Извор: ГСРЈС РС на основу документације из РУИП  
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Почетком марта 2018. године, Влада РС је именовала Радну групу за анализу стања 
у области инспекција16 сачињену од представника МУЛС, РУИП и Савеза општина и 
градова РС. У документу којим је Радна група именована наводи се да је њен задатак 
да изврши анализу стања у области инспекција на свим нивоима власти у РС, без 
додатних инструкција, у смислу шта треба бити обухваћено анализом стања, односно 
које сегменте стања треба сагледати, чему дати приоритет, чиме треба да резултира 
анализа стања, да ли анализа стања треба да садржи приједлоге за побољшање 
стање, предузимање одређених активности. 

Влада РС је на основу Информације о анализи стања у области инспекција17, 
достављене од стране МУЛС, почетком 2019. године донијела Закључак18 у којем се 
наводи да се упознала са овом Информацијом и да исту прихвата. Такође, Закључком 
је МУЛС задужено да предложи Влади РС радну групу за израду новог ЗоИ и да 
координише његову израду. 

Информација је сачињена искључиво на основу попуњених упитника од стране РУИП, 
УУП и ЈЛС. У Информацији нису утврђени, односно изведени јединствени закључци 
о стању и проблемима у области инспекција у РС, него су углавном пренесени 
ставови институција које су попуњавале упитнике о стању и проблемима у области 
инспекција, као и евентуално дати приједлози или сугестије у вези са организацијом 
и функционисањем инспекција, а који су у одређеним аспектима међусобно 
неусклађени.  

Информација није понудила доносиоцима одлука конкретне мјере и активности које 
је неопходно предузети како би се извршила реформа, односно унаприједила 
организација и функционисање инспекција. Додатна анализа стања и извођење 
препорука за реформу инспекција, која је могла бити допуна, односно надоградња 
сачињене Информације није извршена, иако је то предвиђено ПЕР РС за период 
2019-2021. година. 

У Информацији је предложено, а Влада РС је донесеним Закључком прихватила, да 
се приступи изради новог ЗоИ умјесто да се приступи изради и усвајању Акционог 
плана за реформу инспекција у РС, како је то програмско-планским документима 
утврђено. У складу са тим, није донесен плански или други документ у којем је 
утврђено шта треба да се реформише у области инспекција, на који начин, у којим 
роковима и са којим ресурсима. 

Влада РС је, почетком 2019. године, Рјешењем19 именовала 16 чланова Радне групе 
за израду ЗоИ, коју су сачињавали представници МУЛС (седам чланова), РУИП 
(четири члана), Кабинета Предсједника Владе РС, Министарства правде, 
Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Министарства просторног 
уређења, грађевинарства и екологије и Министарства трговине и туризма. Ревизији 
није документовано да је Радна група имала неке смјернице у контексту доношења 
новог ЗоИ, с тим да су представници МУЛС навели да је члановима Радне групе била 
доступна Информација о анализи стања у области инспекција. 

                                                

16 Рјешење о именовању Радне групе за анализу стања у области инспекција на свим нивоима 
власти у Републици Српској (број 04/1-012-2-516/18 од 01.03.2018. године) 
17 Информација о анализи стања у области инспекција у Републици Српској, са приједлогом 
закључака, Министарство управе и локалне самоуправе, допис Влади Републике Српске број 
10.3-020-437-7/18 од 23.01.2019. године 
18 Закључак Владе Републике Српске број 04/1-012-2-288/19 од 31.01.2019. године 
19 Рјешење о именовању чланова Радне групе за израду Закона о инспекцијама Републике 
Српске, број 04/1-012-2-291/19 од 07.02.2019. године 
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3.1.2. Дефинисање и доношење мјера и активности  

Уопштене мјере и активности за реформу, односно унапређење организације и 
функционисања инспекција су утврђене у свим ПЕР РС који су усвојени у периоду од 
2018. до 2022. године, као и у спорадично донесеним пратећим акционим плановима. 
Одређене мјере и активности су се понављале из године у годину или су се 
модификовале уз пролонгирање, односно утврђивање нових рокова њихове 
реализације.  

Табела број 2 – Активности на реформи инспекција утврђене у ПЕР РС донесеним у 
периоду 2018-2022. година 

 

Извор: ГСРЈС РС на основу донесених ПЕР РС  

Акциони план за реформу инспекција предвиђен ПЕР РС или други сличан 
програмско-плански документ у којем су требале да се дефинишу конкретне мјере и 
активности на унапређењу организације и функционисања инспекција, са јасно 
утврђеним задацима, носиоцима и роковима реализације, потребним ресурсима и 
начином на који ће бити обезбијеђена, резултатима и циљевима који се желе постићи, 
начином праћења и извјештавања о реализацији, нису донесени од стране надлежних 
институција. 

У ПЕР РС, доношење новог ЗоИ је утврђено као важна мјера, односно активност у 
контексту реализације реформских опредјељења у области инспекција. ЗоИ је 
донесен20 по редовној процедури уз укљученост значајног броја различитих учесника 
и јавности, а ступио је на снагу у марту 2020. године. У истом је утврђен већи број 
одредби којима се тежи унаприједити законодавни оквир организације и 

                                                

20 „Службени гласник Републике Српске“, број 18/20, објављен 04.03.2020. године 

ПЕР РС Извод из мјера и активности утврђених у ПЕР РС

ПЕР РС 

2018–2020.

2018: Анализа стања у области инспекција на свим нивоима власти; Израдити и усвојити 

Акциони план за реформу инспекција у Републици Српској у првој половини 2018. 

године; Реформисати Инспекторат РС и објединити инспекције са свих нивоа власти у 

Републици Српској у другој половини 2018. године (Министарство рада и борачко-

инвалидске заштите РС и Инспекторат РС).

ПЕР РС 

2019–2021.

Реформа инспектората биће реализована у двије фазе: (1) Израдити и усвојити Акциони 

план за реформу инспекција у Републици Српској и (2) Реформисати Инспекторат РС и 

инспекције са свих нивоа власти у РС. Циљ је уређење стања у области инспекција у 

погледу превазилажења утврђених недостатака приликом анализе стања.

Динамика реализације мјере:

• 2019: Додатна анализа стања и извођење препорука за реформу (1. квартал); Израда и 

усвајање Акционог плана (2. и 3. квартал) и Доношење новог Закона о инспекцијама (4. 

квартал);

• 2020: Успостављање нове организационе структуре Инспектората РС.

ПЕР РС 

2020–2022.

Успостављање нове организационе структуре Инспектората РС и унапређење 

инспекцијског система РС, кроз синхронизовани инспекцијски систем на свим нивоима 

власти у РС (МУЛС и Инспекторат РС).

ПЕР РС 

2021–2023.

Успостављање нове организационе структуре Инспектората РС и унапређење 

инспекцијског система РС кроз синхронизовани инспекцијски систем на свим нивоима 

власти у РС (МУЛС и Инспекторат РС).

ПЕР РС 

2022–2024.

• Анализа успостављања нове организационе структуре Инспектората РС (МУЛС и 

Инспекторат РС),

• Приједлози за унапређење инспекцијског система РС кроз синхронизовани инспекцијски 

систем на свим нивоима власти у Републици Српској (МУЛС и Инспекторат РС).
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функционисања инспекција у РС, у контексту недостатака у дјеловању инспекција 
наведених у програмско-планским документима.  

С тим у вези, утврђене су одређене одредбе које нису биле регулисане претходно 
важећим ЗоИ, док су поједине одредбе у већој или мањој мјери измијењене. Кључне 
одредбе се односе на обједињавање инспекције рада, унапређење координације 
рада институција и инспекција и надзора над радом инспектора, јачање превентивног 
дјеловања РУИП, те коришћење јединственог инспекцијског информационог система 
од стране свих инспектора. 

Табела број 3 – Мјере и активности на реформи инспекција произашле из одредби 
ЗоИ који је донесен у 2020. години 

Р. 
бр.  

Члан 
ЗоИ 

Кратак опис мјера и активности 
произашлих из релевантних 

одредаба ЗоИ 

Подзаконски или други акт - 
доносилац 

1. 
Члан 3. 
и 83. 

Обједињавање инспекције рада на 
републичком нивоу и преузимање, 
од стране РУИП, инспектора рада 
који послове инспекцијског 
надзора обављају на нивоу ЈЛС  

  

2. 
Чланови 
9. и 11.  

Унапређење координације рада 
инспекција, надзор над радом 
инспектора, односно инспекција у 
ЈЛС 

Правилник о садржају и 
начину вођења оперативних 
планова, седмичних и 
мјесечних извјештаја о раду - 
директор РУИП 

3. Члан 13. 
Сарадња између институција у 
контексту инспекцијског надзора 

Пословник о раду - Заједничко 
радно тијело 

4. 
Члан 37, 
53. и 85. 

Коришћење јединственог 
инспекцијског информационог 
система, вођење евиденција о 
извршеним инспекцијским 
прегледима и обезбјеђивање 
претпоставки за рад у 
јединственом инспекцијском 
информационом систему од 
стране ЈЛС 

Упутство о садржају и начину 
коришћења јединственог 
инспекцијског информационог 
система  - Директор РУИП 
Правилник о вођењу 
евиденција о извршеним 
инспекцијским прегледима - 
директор РУИП 

5. Члан 40. 
Оснивање и рад организационе 
јединице РУИП за посебну и 
унутрашњу контролу 

Правилник о посебној и 
унутрашњој контроли - 
директор РУИП 

6. Члан 52. 
Организовање службене 
савјетодавне посјете 
микропривредним субјектима 

  

Извор: ГСРЈС РС на основу ЗоИ донесеног у 2020. години 

Одредбе ЗоИ, у контексту реформе инспекција, су углавном уопштено и непрецизно 
формулисане, што оставља простор за њихово различито тумачење. За поједине 
одредбе, у циљу њихове ефикасније и ефективније примјене, утврђена је обавеза 
доношења подзаконских аката. 

У плановима рада МУЛС, којег је Влада РС у програмско-планским и другим 
релевантним документима идентификовала као једног од кључних носилаца 
реформе инспекција, углавном се не наводе мјере и активности, односно конкретни 
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задаци МУЛС у контексту унапређења организације и функционисања инспекција. 
Једино је у Годишњем плану рада МУЛС за 2020. годину наведена активност 
доношења ЗоИ, чији је утврђени рок реализације први квартал те године. Други 
документи МУЛС у којима су прецизиране активности и задаци овог министарства у 
контексту  реформе инспекција ревизији нису презентовани. 

Мјере и активности, односно задаци РУИП у контексту реформе инспекција нису 
наведени у донесеним плановима рада РУИП који се односе на 2021. и 2022. годину. 
У плановима рада РУИП, донесеним у периоду 2018.-2020. година, наводе се мјере21 
које су углавном формулисане уопштеније него у програмско-планским документима 
из којих проистичу. За наведене мјере у плановима рада су утврђене по једна или 
више активности, које су углавном формулисане полазећи од рјешења Владе РС о 
именовању појединих радних група и појединих одредби донесеног ЗоИ које се 
односе на припрему подзаконских аката и преузимање инспектора из ЈЛС.  

Генерално, 2018. година углавном је била изузетак, будући да су, поред активности 
које се односе на рад радних група, у годишњем плану рада утврђене и активности 
које се тичу израде радног материјала Стратегије развоја инспекцијског система 
Републике Српске и укључивања активности око реформе инспекција у планове рада 
и план буџета РУИП. У плану рада за наведену годину наведени су циљеви, мјере и 
активности које се односе на планирање контрола на основу процјене ризика и 
планирање и провођење заједничких контрола, што се може довести у шири контекст 
реформе инспекција и идентификованих слабости у њеном раду.      

У Годишњем плану 
рада РУИП за 2018. 
годину, предвиђено 
је доношење ЗоИ, 
при чему се наводи 
да ће рок за 
припрему овог 
закона бити одређен 
Акционим планом за 
реформу инспекција 
у РС, а као 
обрађивач се наводи 
Инспекторат, из чега 
је видљиво да се 
РУИП препознала 
као кључни носилац 
посла припреме и 
израде ЗоИ.  

Осим наведеног у плановима рада, РУИП није путем других докумената 
конкретизовала реформске мјере и активности, а што би могло бити у функцији 
ефикасније реализације утврђених обавеза у циљу унапређења организације и 
функционисања инспекција. 

 

                                                

21 Формулације мјера су: „Провођење активности  датих у рад Инспекторату“ „Прелиминарне 
радње око реформе инспекција“„ Реформисан инспекцијски систем“ и „Активности на 
имплементацији новог Закона о инспекцијама Републике Српске“ 

Напомена наведена у Годишњем плану рада РУИП за 2018. 
годину: „Реформа инспекцијског система, која укључује и обавезу 
доношења новог закона којим се регулише инспекцијски систем, 
зависи од низа околности, прије свега од Акционог плана за 
реформу инспекција у Републици Српској (која активност је 
планирана у првој половини 2018. године). Само реформисање 
Инспектората и обједињавање инспекција са свих нивоа власти на 
републички ниво предвиђено је у другој половини 2018. године, 
међутим, динамику спровођења ових активности није могуће 
прецизно предвидјети овим Планом рада, будући да ће Влада РС, 
одговарајућим актима регулисати динамику и ток реформског 
процеса. 

Поред доношења новог Закона о инспекцијама у РС, реформа 
инспекцијског система ће захтијевати свеобухватне активности на 
прилагођавању свих материјалних прописа (донесених на 
републичком и локалном нивоу), којима је регулисан дуални 
инспекцијски надзор, а што изискује временски период за измјену 
законодавне процедуре.“ 
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3.2. Реализација утврђених мјера и активности  

3.2.1. Реализација мјера и активности из програмско-планских докумената  

Мјере и активности реформе инспекцијског система у РС утврђене у ПЕР РС, 
донесеним у периоду 2018-2022. година, углавном нису реализоване или су 
реализоване са кашњењем. 

Табела број  4 – Реализација реформских мјера и активности у области инспекција 
утврђених у ПЕР РС који су донесени у периоду од 2018. до 2022. године 

 

Извор: ГСРЈС РС на основу документације из РУИП и МУЛС 

У 2018. години ниједна од утврђених мјера није реализована. Анализа стања у 
области инспекција је окончана у јануару 2019. године, а додатна анализа стања и 
извођење препорука за реформу инспекција није ни извршена. 

Акциони план за реформу инспекција у РС, утврђен у ПЕР РС за 2018-2020. година и 
ПЕР РС за 2019-2021. година, није израђен, нити је ревизији документовано да су 
предузимане било какве активности на његовој изради. 

Након доношења ЗоИ 2020. године, у контексту успостављања нове организационе 
структуре, РУИП је приступила изради и доношењу Правилника о унутрашњој 
организацији и систематизацији радних мјеста.22  

                                                

22 У образложењу доношења новог Правилника наводе се разлози који произилазе из обавезе 
усклађивања постојећих систематизованих радним мјеста са одредбама новог ЗоИ и потребе 
да се изврши интерна прерасподјела кадрова због ефикаснијег и економичнијег организовања 
и обављања послова из надлежности РУИП, као и да се изврши реорганизација постојећих 
унутрашњих организационих јединица.  

ПЕР РС Опис реализације мјера и активности

ПЕР РС 

2018–2020.

2018. година:

Није извршена анализа стања у области инспекција на свим нивоима власти у РС.

Није израђен нити усвојен Акциони план за реформу инспекција у РС.

Није реформисан Инспекторат, нити је извршено обједињавање инспекција са свих нивоа 

власти у РС.

ПЕР РС 

2019–2021.

2019. година:

Анализа стања у области инспекција извршена (у јануару 2019. године).

Донесен Закон о инспекцијама Републике Српске (у марту 2020. године).

Није извршена додатна анализа стања и извођење препорука за реформу. 

Није израђен нити усвојен Акциони план за реформу инспекција у РС.

ПЕР РС 

2020–2022.

2020. година:

Донесен Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у РУИП 

(објављен 28.09.2020. године). Формално успостављена нова одјељења. Запослени 

распоређени према Правилнику.

Није образложено нити документовано успостављање синхронизованог инспекцијског система.

ПЕР РС 

2021–2023.

2021. година:

Успостављено функционисање нових одјељења.

Нису донесена сва прописана подзаконска акта.

Преузимање инспектора из ЈЛС започето, није окончано.

Није образложено нити документовано успостављање синхронизованог инспекцијског система.

ПЕР РС 

2022–2024.

Јун 2022. година:

Није документовано да се приступило анализи успостављања нове организационе структуре.

Није документовано да се приступило изради приједлога за унапређење инспекцијског система.
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На иницијални приједлог Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији 
радних мјеста у РУИП (у даљем тексту Приједлог Правилника из 2020. године) није 
дата сагласност Владе РС, након чега је РУИП израдила нови Правилник о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста на који је Влада РС дала 
сагласност и који је донесен од стране директора РУИП23 (у даљем тексту Правилник 
из 2020. године). У 2021. години донесен је Правилник о измјенама и допунама 
Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у РУИП (у 
даљем тексту Правилник из 2021. године)24. 

Табела број 5 – Успостављање организационе структуре РУИП у периоду од 2018. 
до 2021. године и попуњеност радних мјеста извршиоцима у организационим 
јединицама на дан 31.12.2021. године 

 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 

Приједлогом Правилника из 2020. године РУИП је, у односу на тада важећи који је 
донесен 2017. година те неколико пута мијењан и допуњаван, тражила повећање 
укупног броја извршилаца за 77 (повећање за 18%), при чему у секторима 
инспекцијског надзора повећање за 48 извршилаца (повећање за 14%), а у осталим 
организационим јединицама за 29 извршилаца (повећање за 24%). У Правилнику из 
2020. године је утврђено, односно одобрено је повећање за укупно 28 извршилаца, 
односно 7%, процентуално мање у секторима инспекцијског надзора него у осталим 
организационим јединицама РУИП.  

                                                

23 Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Републичкој 
управи за инспекцијске послове, „Службени гласник Републике Српске“, број 94/20 
24 „Службени гласник Републике Српске“, број 74/21 

број %

Сектор водне инспекције 11 13 10 12 7 58%

Сектор техничке инспекције 23 24 21 22 13 59%

Сектор ветеринарске инспекције 12 14 11 13 8 62%

Сектор шумарске инспекције 19 20 18 21 14 67%

Сектор инспекције рада 38 55 48 48 35 73%

Сектор здравствене инспекције 21 26 24 28 21 75%

Сектор пољопривредне инспекције 31 34 32 34 26 76%

Сектор инспекције за заштиту од пожара 10 11 10 10 8 80%

Сектор инспекције за просвјету и спорт 16 20 18 19 16 84%

Сектор инспекције за храну 30 34 31 33 28 85%

Сектор тржишне инспекције 55 61 59 60 56 93%

Сектор саобраћајне инспекције 22 22 21 21 20 95%

Сектор урбанистичко-грађевинске и 

еколошке инспекције
17 19 17 17 17 100%

Укупно сектори инспекцијског надзора 305 353 320 338 269 80%

Одјељење за савјетовање 

микропривредних субјеката
23 8 8 25 313%

Одјељење за посебну и унутрашњу 

контролу
3 3 3 4 2 50%

Остале организационе јединице РУИП 120 126 125 128 113 88%

УКУПНО РУИП 428 505 456 478 409 86%

Организационе јединице у РУИП

Број систематизованих извршилаца 
Попуњеност 

систематизованих 

радних мјеста на 

дан 31.12.2021. г.Правилник из 

2017. године

Приједлог 

Правилника из 

2020. године

Правилник из 

2020. године

Правилник из 

2021. године
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У Приједлогу Правилника из 2020. године била су предвиђена 23 извршиоца у 
новоформираном Одјељењу за савјетовање микропривредних субјеката, а у 
донесеном правилнику утврђено је осам извршилаца, начелник Одјељења и седам 
виших стручних сарадника за савјетовање микропривредних субјеката.  

У Одјељењу за посебну и унутрашњу контролу предложена су и одобрена три 
извршиоца (начелник Одјељења и два инспектора за посебну и унутрашњу контролу), 
тако да није било измјена у броју извршилаца у овом одјељењу које је у РУИП 
постојало и на сличан начин било организовано у дужем временском периоду.  

Правилником из 2021. године утврђена су додатна 22 извршиоца, од тога 18 
инспектора у секторима инспекцијског надзора, чиме се у значајној мјери укупан број 
инспектора приближава захтјеву РУИП из Приједлога Правилника из 2020. године. За 
једног извршиоца повећан је и број систематизованих извршилаца на радном мјесту 
инспектора за посебну и унутрашњу контролу. 

Попуњеност радних мјеста извршиоцима на дан 31.12.2021. године у секторима 
инспекцијског надзора, збирно посматрано, је 80% и била је нижа у односу на РУИП у 
цјелини, гдје је попуњеност износила 86%. Варијације по секторима инспекцијског 
надзора су веома изражене (нпр. у Сектору урбанистичко-грађевинске и еколошке 
инспекције радна мјеста су у потпуности попуњена извршиоцима, док је у Сектору 
водне инспекције и Сектору техничке инспекције попуњеност радних мјеста 
извршиоцима мања од 60%, што се, уколико је број систематизованих извршилаца 
адекватно утврђен, неминовно одражава на ефикасност и ефективност инспекцијског 
надзора у тим областима).  

Иако је у ЗоИ утврђена обавеза оснивања и функционисања Одјељења за посебан 
надзор и унутрашњу контролу и тиме наглашен његов значај, попуњеност 
систематизованих радних мјеста извршиоцима на дан 31.12.2021. године је била 
свега 50%. 

Насупрот наведеном, у Одјељењу за савјетовање микропривредних субјеката на 
радним мјестима на којима је систематизовано осам извршилаца, на дан 31.12.2021. 
године било је запослено 25 извршилаца, што је приближно броју тражених 
систематизованих  извршилаца у Приједлогу Правилника из 2020. године који није 
одобрен.  

У периоду од 01.01.2018. до 31.12.2021. године број систематизованих и запослених 
извршилаца на радном мјесту инспектора у РУИП25 углавном се неуједначено 
мијењао по секторима инспекцијског надзора. 

У одређеним инспекцијама је у посматраном периоду повећан број извршилаца на 
систематизованим радним мјестима инспектора, а број запослених извршилаца је 
стагнирао или се смањивао, уз константно релативно ниску попуњеност 
систематизованих радних мјеста. Изражен примјер је Сектор водне инспекције гдје је 
број систематизованих извршилаца повећан за два, а број запослених инспектора 
смањен за један, тако да је на крају 2021. године недостајала готово половина 
извршилаца предвиђених систематизацијом. На сличан начин се поступало и у 
секторима техничке, ветеринарске, шумарске и пољопривредне инспекције. 

                                                

25 Прилог број 3 - Поређење броја систематизованих и запослених извршилаца, односно 
попуњености систематизованих радних мјеста на дан 31.12.2021. и 01.01.2018. године, у 
секторима инспекцијског надзора у РУИП 
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Супротан примјер су сектори тржишне и урбанистичко-грађевинске и еколошке 
инспекције у којима je повећаван и број систематизованих и број запослених 
извршилаца уз константно високу попуњеност. 

У Сектору инспекције рада која је препозната као веома важна у контексту реформе, 
број систематизованих извршилаца је повећан за 11 у циљу њеног успостављања на 
републичком нивоу. Иако су у 2021. години из ЈЛС преузета три инспектора рада, на 
крају 2021. године био је запослен свега један више извршилац у односу на почетак 
2018. године, односно недостајало је 13 извршилаца. 

Сектор инспекције за просвјету и спорт је добар примјер избалансираних промјена 
броја систематизованих и броја запослених извршилаца, уз уједначен и релативно 
висок ниво попуњености извршиоцима.  

Број запослених у РУИП се у наведеном периоду повећао за три, при чему је број 
инспектора у секторима инспекцијског надзора повећан за 11, док се број осталих 
запослених смањио. 

Поређењем броја инспектора крајем 2021. године у односу на 2018. годину26, 
видљиво је да су ЈЛС различито поступале у погледу запошљавања инспектора. 

Табела број 6 – Поређење броја запослених инспектора у ЈЛС у фебруару 2018. и 
крајем 2021. године 

Р. 
бр. 

Поступање ЈЛС у периоду 
2018-2021. година 

Број 
ЈЛС 

Број 
инспектора 
31.12.2021. 

Број 
инспектора 
23.02.2018. 

Разлика  
2021. и 2018. 

година 

1 
Нису организовале 
инспекцију 

9 0 0 0 

2 Смањиле број инспектора 7 34 46 -12 

3 
Задржале исти број 
инспектора 

8 40 40 0 

4 Повећале број инспектора 34 289 225 64 

Укупно ЈЛС 58 363 311 52 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 

Више од половине ЈЛС је повећала број инспектора, збирно посматрано за 64 
инспектора.27 Од преосталих ЈЛС, њих девет није имало организовану инспекцију, 
седам је смањило број инспектора, а 8 је задржало исти број инспектора, тако да се 
број инспектора у ЈЛС у посматраном периоду повећао за 52 инспектора. 

Иако је укупан број инспектора у РС (републичких и инспектора у ЈЛС) крајем 2021. 
године готово достигао потребан број инспектора према процјени коју је РУИП 
извршила 2018. године у контексту реформе инспекција, код већине инспекција 
постоје значајна одступања од процјене потребног броја инспектора. Одступања су 
углавном већа него у моменту када је процјена вршена, што је резултат измијењених 
околности, али и поступања како РУИП тако и ЈЛС. 

                                                

26 Прилог број 4 - Поређење броја инспектора у ЈЛС по врстама инспекција на дан 31.12.2021. 
и 01.01.2018. године 
27 У Источном Сарајеву инспекције су организоване у оквиру градске управе и не постоје на 
нивоу појединачних ЈЛС. 



Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске 

 

 РУ 005-21 Извјештај ревизије учинка „Унапређење организације и 
функционисања инспекција“ 

31 

 

Табела број 7 – Поређење броја запослених инспектора у РУИП и ЈЛС са процјеном 
потребног броја инспектора која је извршена од стране РУИП у фебруару 2018. године 

 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 

3.2.2. Реализација кључних одредби ЗоИ 

Преузимање инспектора рада из ЈЛС 

Доношењем ЗоИ утврђена је обавеза28 РУИП да изврши преузимање инспектора рада 
који су послове инспекцијског надзора обављали на нивоу ЈЛС, будући да је 
инспекција рада успостављена искључиво на нивоу РУИП. Утврђен је рок у коме 
процес преузимања треба започети (шест мјесеци од дана ступања на снагу закона), 
али не и рок у коме се треба окончати. У контексту доношења Правилника о 
унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у РУИП у 2020. години, 
наводи се да је потребно преузети 15 инспектора рада из ЈЛС. 

РУИП се, у марту 2021. године, дописом обратила ЈЛС информишући их и тражећи 
од њих неопходне податке у контексту преузимања инспектора рада, дакле годину 
дана након ступања на снагу ЗоИ. Из одговора ЈЛС који су презентовани ревизији, 
видљиво је да ни једна ЈЛС није распоредила инспектора рада на друго радно мјесто, 
да то не намјеравају учинити и да очекују да РУИП изврши преузимање инспектора 
рада, често се позивајући на обавезу усклађивања броја радника у градској, односно 
општинској управи са Законом о локалној самоуправи.  

Ревизији није документовано да је РУИП направила план или други документ у вези 
са преузимањем инспектора рада, у коме би био дефинисан тачан број инспектора 

                                                

28 Чланови 3. и 83. Закона о инспекцијама Републике Српске 

број % број % 

Инспекција за заштиту од 

пожара
8 8 0 15 7 47% 7 47%

Шумарска инспекција 14 13 -1 19 5 26% 6 32%

Техничка инспекција 13 12 -1 17 4 24% 5 29%

Водна инспекција 13 17 4 24 11 46% 7 29%

Ветеринарска инспекција 51 47 -4 60 9 15% 13 22%

Пољопривредна инспекција 56 56 0 65 9 14% 9 14%

Инспекција рада 45 42 -3 46 1 2% 4 9%

Урбанистичко-грађевинска 

и еколошка инспекција
87 88 1 95 8 8% 7 7%

Инспекција за храну 69 72 3 73 4 5% 1 1%

Тржишна инспекција 120 125 5 120 0 0% -5 -4%

Инспекција за просвјету и 

спорт
12 15 3 14 2 14% -1 -7%

Саобраћајна инспекција 42 47 5 33 -9 -27% -14 -42%

Здравствена инспекција 28 75 47 39 11 28% -36 -92%

УКУПНО РС 558 617 59 620 62 10% 3 0%

Инспекције

Запослени инспектори у 

РУИП и ЈЛС на дан:

Потребан број 

инспектора - 

процјена РУИП на 

дан 23.02.2018. 

године

Недостајући 

инспектори 

на дан 

23.02.2018.

Недостајући 

инспектори 

на дан 

31.12.2021. 23.02. 

2018.

31.12. 

2021.

Повећање 

/ смањење
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које треба преузети, рокови у којима ће се то извршити, приоритети и критеријуми у 
погледу ЈЛС из којих ће се преузети инспектори, као и начин функционисања 
инспекције рада у периоду док се врши преузимање. Видљиво је да су све ЈЛС које 
су доставиле одговор, или се другим дописом обраћале РУИП, заинтересоване да 
буду укључене у тај процес, да се утврди рок и преузимање оконча. 

Закључно са 30.06.2022. године РУИП је преузела четири инспектора рада по једног 
из Рогатице, Билеће, Бањалуке и Добоја. За још једног инспектора рада из Бањалуке 
предузимане су одређене активности, али није закључен споразум о преузимању, 
тако да исти није ни преузет. 

Мада није извршено преузимање свих инспектора рада из ЈЛС, РУИП је у 2021. 
години запослила инспектора рада путем јавног конкурса. Осим тога, у Сектору 
инспекције рада су ангажовани запослени на радном мјесту виши стручни сарадник 
за савјетовање микропривредних субјеката, иако је попуњеност систематизованих 
радних мјеста инспектора рада релативно ниска, а што указује да је РУИП и у оквиру 
расположивих средстава могла преузети већи број инспектора из ЈЛС. 

Сарадња институција у контексту инспекцијског надзора 

Ради ефикаснијег и ефективнијег инспекцијског надзора у ЗоИ29 је утврђена обавеза 
сарадње РУИП, МУП и ПУ РС, као и формирања заједничког радног тијела, међутим 
то тијело, закључно са 30.06.2022. године, није именовано од стране Владе РС30.  

По претходно важећем ЗоИ постојала је обавеза именовања од стране Владе РС и 
функционисања два тијела, Координационог тијела за инспекцијски надзор које 
руководи заједничким контролама (РУИП, ПУ РС и Републичке управе за игре на 
срећу) и Одбора за инспекцијска питања, као савјетодавног тијела које разматра 
питања од значаја за примјену закона, транспарентност рада инспекцијских органа и 
даје савјетодавна мишљења и приједлоге. Ревизији није документовано да су 
наведена радна тијела функционисала и обављала повјерене задатке, иако су у 
одређеном периоду чланови тих тијела били именовани од стране Владе РС.   

Сарадња између РУИП и ПУ РС је утврђена у релевантним документима31, али се, у 
значајној мјери, одвија независно од тога како је дефинисана у тим документима. 
Имајући у виду садржај и вријеме настанка тих докумената, исти углавном нису ни 
прилагођени важећим прописима и стварним потребама.  

РУИП, односно њени различити организациони дијелови, имају сарадњу и користе 
податке од АПИФ, али та сарадња није формализована у конкретном документу са 
наведеним конкретним активностима и начинима њихове реализације, те учесницима 
у тој сарадњи, а који би био у функцији повећања ефикасности те сарадње.  

У годишњим извјештајима о раду РУИП дужи низ година се указује на благу казнену 
политику судова и потребу побољшања сарадње, међутим организоване активности 
од стране РУИП (у смислу детаљне анализе и утврђивања узрока таквог стања, 

                                                

29 Члан 13. Закона о инспекцијама Републике Српске 
30 РУИП се дописом од 25.08.2022. године обратила Министарству унутрашњих послова и 
Пореској управи РС да именују по једно лице које ће бити представник тих институција у 
Заједничком радном тијелу. 
31 Меморандум о разумијевању за размјену података између Пореске управе РС и РУИП, 
септембар 2006. године и Споразум о сарадњи и координацији инспекцијских органа између 
Пореске управе РС, РУИП и Републичког девизног инспектората, 29.03.2007. године 
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иницијатива и приједлога рјешења, инструкције за јединствено поступање на нивоу 
РУИП, нпр. у погледу обавезе улагање жалби), нису предузимане.32 

Графикон број  2 – Исходи судског одлучивања по прекршајним мјерама које су 
изрекли инспектори из ЈЛС 

 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 

Из графикона је видљиво да су надлежни судови, у посматраном периоду,  
поступајући по прекршајним пријавама и прекршајним налозима издатим од стране 
РУИП за које је захтијевано судско одлучивање, у половини случајева изрекли 
новчану казну. У око 40% случајева од стране судова изречени су условна осуда или 
укор, док је у осталим случајевима обустављен поступак или су окривљени 
ослобођени одговорности. 

Надзор над радом инспектора у ЈЛС од стране РУИП 

Обавезе РУИП у погледу вршења надзора, односно контрола рада инспекција у ЈЛС 
утврђене су у различитим прописима33, а обухватају права и дужности од пружања 
стручне помоћи и давања упутстава, преко тражења извјештаја и информација и 
давања различитих врста сагласности, до могућности поништавања и укидања 
рјешења инспектора по праву надзора. Представници РУИП изнијели су различита 

                                                

32 Ревизији је достављена само инструкције главног тржишног инспектора, из априла 2022. 
године, која се односи на обавезу републичких тржишних инспектора да улажу жалбу на 
рјешење судова другостепеном органу, у случају да суд ослободи привредно друштво или 
одговорно лице, или за исте изрекне условну казну за учињени прекршај прекорачења маржи. 
33 Првенствено у ЗоИ и Закону о републичкој управи 
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виђења права и дужности у погледу надзора. Ревизији није презентовано да је на 
нивоу РУИП израђен и евентуално донесен интерни акт или други документ којим би 
се прецизније утврдило шта све обухвата надзор над инспекторима у ЈЛС и како се 
проводи, а који би омогућавао јединствено тумачење и ефикаснију примјену прописа.  

У контексту надзора представници РУИП и ЈЛС најчешће наводе поступање по 
конкретним представкама запримљеним у РУИП, укључујући и представке на рад 
инспектора ЈЛС. Праксе у посматраним секторима инспекцијског надзора у РУИП су 
углавном биле различите. Главни урбанистичко-грађевински и еколошки инспектор 
се, приликом достављања представке на надлежно поступање у ЈЛС, увијек обраћао 
писаним дописом са позивом на одредбе Закона о општем управном поступку и ЗоИ, 
а у одређеним случајевима се позивао и на одредбе Закона о републичкој управи које 
се тичу надзора. У тржишној инспекцији као и инспекцији рада комуникација, у 
контексту представки, углавном је била мање формална и без позивања на прописе. 

ЈЛС, односно инспектори из ЈЛС су достављали обавјештења о проведеном 
инспекцијском надзору и другу евентуално тражену документацију у складу са 
захтјевима РУИП, односно главних инспектора. Повратне информације, из којих би 
било видљиво да је у РУИП разматрана достављена документација, анализиран 
квалитет рада инспектора и утврђивани евентуални недостаци у раду, инспекторима 
у ЈЛС углавном нису достављане. 

Приликом израде и доношења правилника о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у градској, односно општинској управи, ЈЛС углавном 
нису прибављале претходно мишљење РУИП на број радних мјеста инспектора. Од 
доношења важећег ЗоИ мишљење је захтијевало свега неколико ЈЛС, а критеријуми 
на основу којих РУИП даје мишљење нису утврђени.  

ЈЛС су достављале РУИП захтјеве за давање сагласности на распоређивање 
инспектора, по правилу, након извршеног распоређивања. РУИП је давала 
сагласности уколико инспектори испуњавају услове прописане ЗоИ у погледу 
одговарајуће врсте високе стручне спреме, траженог радног искуства у одговарајућем 
смјеру и степену стручне спреме и положен стручни испит за рад у органима државне 
управе. Поступање РУИП није увијек било конзистентно, будући да је за издавање 
сагласности инспекторима из одређене врсте инспекције у једној ЈЛС, РУИП 
захтијевала испуњавање и додатних услова, које у свим другим случајевима нису 
тражили. 

Планирање инспекцијског надзора и координација рада инспекција 

У циљу унапређивања координације рада инспекција и ефикасности инспекцијског 
надзора у ЗоИ је значајан фокус стављен на планирање инспекцијског надзора и 
извјештавање о проведеном надзору. У том смислу утврђена је и обавеза доношења 
подзаконског акта34 којим би се конкретно уредио садржај и начин достављања 
прописаних планова и извјештаја, што закључно са 30.06.2022. године није урађено. 

РУИП врши средњорочно и годишње планирање у оквиру чега израђује и годишње 
планове контрола у унутрашњем надзору. Планирани број контрола по секторима 
инспекцијског надзора и областима надзора, поред планираног броја инспектора, 

                                                

34 У ЗоИ је утврђена обавеза да се у року од шест мјесеци од дана ступања на снагу закона 
донесе Правилник о садржају и начину вођења оперативних планова, седмичних и мјесечних 
извјештаја рада (члан 11. став 5) 
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кључно одређују утврђени приоритети, неефективно вријеме и нормативи трајања 
контрола, за које ревизији није документовано на који начин се одређују. 

Модул планирања на бази ризика, који је садржан у инспекцијском информационом 
систему у посматраном периоду није функционисао, односно није коришћен за 
планирање инспекцијског надзора у РУИП, а који би требао бити и у функцији 
објективнијег одабира субјеката надзора и веће ефикасности и ефективности 
инспекцијског надзора. 

РУИП има обавезу да путем главних инспектора доноси оперативне планове рада 
републичких инспектора. Планове по субјектима надзора, у посматраним 
инспекцијама у РУИП, углавном су на мјесечном и/или седмичном нивоу израђивали 
и главним републичким инспекторима достављали координатори, односно 
инспектори, узимајући у обзир инструкције главних инспектора, захтјеве институција, 
представке, расположиве евиденција о субјектима и раније проведеном надзору. 

Инспектори из ЈЛС имају обавезу да оперативне планове рада усаглашавају са РУИП. 
Међутим, инспекције у посматраним ЈЛС углавном нису израђивале мјесечне или 
седмичне планове по субјектима надзора, а за одабир конкретних субјеката 
користили су расположиве информације о субјектима и проведеном надзору, 
представке, инструкције које им достави РУИП и друге институције. Већина ЈЛС je 
доносила годишње планове рада инспекције, који обично садрже планиране 
активности и оквирни број инспекцијских контрола, без назива конкретних субјеката 
инспекцијског надзора. 

Усљед недоношења Правилника о садржају и начину вођења оперативних планова, 
седмичних и мјесечних извјештаја рада, остављен је простор за различито тумачење 
и дјеловање у контексту реализације обавезе усаглашавања оперативних планова 
рада инспектора у ЈЛС са РУИП, што се манифестовало различитим поступањем 
учесника.  

Сектор урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције у РУИП није предузимао 
активности на усаглашавању планова инспекција имајући у виду утврђену подјелу 
надлежности инспекција на два нивоа у материјалним прописима. Инспекције из 
посматраних ЈЛС које су имале урбанистичко-грађевинског и/или еколошког 
инспектора, такође нису иницирале било какве активности у том смислу. 

Сектор тржишне инспекције у РУИП је, од септембра 2021. године, предузимао 
одређене активности у циљу усаглашавању планова инспекција на два нивоа, али уз 
ограничене резултате. Инспекције из ЈЛС углавном нису достављале планове рада, 
нарочито не у континуитету, садржај планова није прописан, субјекти из планова нису 
једнозначно одређени (углавном су достављани само називи субјеката, који су некада 
писани ћирилицом, некада латиницом, некада је коришћен скраћени а некада пуни 
назив субјекта, у неким називима су коришћени специфични знакови), па је 
евидентирање и упоређивање таквих планова веома захтјевно, а усаглашавање је 
било могуће само дјелимично. Није успостављена одговарајућа информатичка 
основа за ову активност, коју свакако треба реализовати у оквиру инспекцијског 
информационог система.   
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Графикон број 3 – Достава седмичних планова рада тржишних инспектора из ЈЛС 
главном републичком тржишном инспектору у првој половини 2022. године 

 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 

Отуда су и даље били присутни случајеви да, кроз редован инспекцијски надзор, 
тржишне инспекције са републичког нивоа и нивоа ЈЛС посјете истог субјекта у 
релативно кратком року. Наведене ситуације су се рјешавале и начин да инспектор 
која је касније дошао код субјекта, након извршеног увида у записник који је сачинио 
претходни инспектор, одустане од провођења инспекцијског надзора. 

У посматраним секторима инспекцијског надзора, извјештавање РУИП о извршеном 
инспекцијском надзору, од стране инспектора из ЈЛС, углавном се врши на мјесечном 
нивоу на обрасцима које захтјева РУИП, односно главни републички инспектори. 
Начин извјештавања и садржај извјештаја се суштински није мијењао и унапређивао 
након доношења ЗоИ.  

Достављени извјештаји не садрже податке о конкретним субјектима над којим је 
проведен инспекцијски надзор од стране инспектора из ЈЛС, па РУИП и не располаже 
тим подацима. У случају коришћења инспекцијског информационог система од стране 
свих инспектора, такви извјештаји не би били ни потребни будући да би сви подаци о 
извршеном надзору били садржани у информационом систему.  

Седмичне извјештаје о извршеном надзору, са називима субјеката надзора, у 
посматраним секторима инспекцијског надзора у РУИП, достављала је само тржишна 
инспекција из Источног Сарајева, а која није достављала планове, указујући на 
потребу преиспитивања таквог начина координације рада и изналажења адекватнијих 
рјешења. 
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Коришћење инспекцијског информационог система 

Јединствени инспекцијски информациони систем је у процесу реформе препознат као 
веома важан за унапређење координације рада и ефикасности инспекција. Отуда је у 
ЗоИ утврђена обавеза његовог коришћења од стране свих инспектора, те доношење 
подзаконских аката којим би се детаљније уредио његов садржај и начин коришћења, 
као евиденције о извршеном надзору. 

Правилник о вођењу евиденција о извршеним инспекцијским прегледима, као и 
Упутство о садржају и начину коришћења јединственог инспекцијског информационог 
система, закључно са 30.06.2022. године, нису донесени. Доношењем наведених 
подзаконских аката, и/или евентуално других аката у РУИП, требало би, између 
осталог, утврдити подјелу обавеза и одговорности између РУИП и ЈЛС у поступку 
укључивања инспектора из ЈЛС у јединствени инспекцијски информациони систем. 

У посматраном периоду ни РУИП ни 
ЈЛС нису предузимале конкретне 
активности у циљу укључивања 
инспектора из ЈЛС у јединствени 
инспекцијски информациони систем. У 
том контексту, треба напоменути да је 
инспекцијски информациони систем у 
РУИП, прије извршене надоградње у 
мају 2022. године, био ограничавајући 
фактор за реализацију тих активности. 

Приликом провођења сваког појединачног инспекцијског надзора, републички 
инспектори имају обавезу и користе инспекцијски информациони систем, примјењују 
утврђене инспекцијске листе провјера, креирају записнике и евентуална рјешења, 
врше њихову штампу, што усмјерава инспекторе ка уједначенијем дјеловању и 
обезбјеђује РУИП разноврсне и поуздане евиденције о проведеном инспекцијском 
надзору.  У ЈЛС инспектори уопштене обрасце записника о извршеном инспекцијском 
надзору углавном попуњавају ручно у слободној форми, што се одражава на њихову 
читљивост и разумљивост, а како немају утврђене инспекцијске листе провјера, 
односно обавезу њиховог коришћења, садржај записника инспектора из ЈЛС се 
значајно разликује и у оквиру истих инспекција.  

Организациона јединица РУИП за посебну и унутрашњу контролу 

РУИП, према одредбама важећег ЗоИ, има обавезу оснивања организационе 
јединице за посебну и унутрашњу контролу са циљем утврђивања незаконитог рада, 
недоличног понашања инспектора и осталих евентуалних злоупотреба које је 
извршио инспектор, као и обавезу доношења релевантног подзаконског акта. 
Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у РУИП, 
који је донесен 2020. године, којим је утврђено Одјељење за посебан надзор и 
унутрашњу контролу, само је извршена промјена назива постојећег одјељења и 
усклађивање описа послова запослених, будући да је одјељење надлежно за послове 
унутрашње контроле, са истим кадровским капацитетима, већ дужи период постојало 
у РУИП.  Донесеним Правилником о посебној и унутрашњој контроли из новембра 
2020. године је дефинисано да је Одјељење за посебан надзор и унутрашњу контролу 
надлежно за контролу искључиво републичких инспектора. 

Одјељење за посебан надзор и унутрашњу контролу је у 2021. години реализовало 
3/4 планираних контрола, али уз значајне разлике по секторима инспекцијског 

Активности на надоградњи инспекцијског 
информационог система у РУИП започеле су  
у 2019. години, иако су требале и раније, 
међутим нису била обезбијеђена потребна 
средства. Након надоградње која је окончана 
у мају 2022. године, информациони систем 
омогућава, између осталог, директан приступ 
инспектора базама АПИФ и ПУ РС, а више не 
представља  ограничавајући фактор у погледу 
могућности укључивања инспектора из ЈЛС. 
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надзора у РУИП (нпр. у Сектору инспекције рада је извршено 17% планираних 
контрола, док је Сектору урбанистичко-грађевинске и еколошке инспекције 
контролисан већи број инспектора од планираног).   

Графикон број 4 – Реализација плана и резултати извршених посебних и 
унутрашњих контрола у 2021. години у Одјељењу за посебну и унутрашњу контролу 
РУИП  

Извршење плана посебних и 
унутрашњих контрола у 2021. години 

Резултати извршених посебних и 
унутрашњих контрола у 2021. години 

  

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 

У контексту могућих резултата посебне и унутрашње контроле (неправилности нису 
утврђене, неправилности нису доказане, утврђене мање неправилности35, утврђене 
веће неправилности) инспектори за посебну и унутрашњу контролу су у 2021. години  
утврдили мање неправилности у 1/2 контрола.  

Надлежни главни републички инспектори нису предузимали мјере према 
инспекторима код којих је посебна и унутрашња контрола утврдила мање 
неправилности у раду, нити је, у секторима инспекцијског надзора који су били 
предмет испитивања ревизије, ревизији документован начин на који се поступа са 
достављеним извјештајима посебне и унутрашње контроле. 

У 2021. години Одјељење је, за сваку појединачну контролу, достављало директору 
РУИП и надлежном главном инспектору извјештај о извршеној посебној и унутрашњој 
контроли. Међутим, Одјељење није израђивало и достављало директору РУИП 
извјештај о праћењу стања у појединим инспекцијама и о уоченим ризицима за 
настанак неправилности са препорукама за њихово отклањање, како је то утврђено у 
Правилнику о посебној и унутрашњој контроли, а што би могло бити у функцији 
системског дјеловања у циљу спречавања или умањења ризика настанка 
неправилности у раду инспектора. 

                                                

35 Правилник о посебној и унутрашњој контроли - Члан 13. 3) утврђене мање неправилности – 
под чиме се подразумијевају неправилности мањег значаја и процесноправне природе, које 
нису имале штетних посљедица по јавне интересе чија је заштита била предмет поступка 
инспекцијског надзора, односно које нису имале штетне посљедице по права или правне 
интересе странака или других лица укључених у поступак инспекцијског надзора,“ 
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Превентивно дјеловање инспекције 

У ЗоИ је утврђено да РУИП путем посебне организационе јединице, може 
организовати службене савјетодавне посјете одређеним микропривредним 
субјектима, али није детаљније уређено36 шта је превентивно дјеловање, који све 
облици постоје, а што би могло допринијети транспарентнијем, ефикаснијем и 
ефективнијем превентивном дјеловању инспекција у РС. 

У Одјељењу за савјетовање микропривредних 
субјеката у опису послова за радно мјесто виши 
стручни сарадник за савјетовање микропривредних 
субјеката обухваћени су и послови који ни на који 
начин нису сродни са савјетовањем 
микропривредних субјеката, а то је техничка помоћ 
инспекторима приликом вршења инспекцијског 
надзора. 

Од самог оснивања, у Одјељењу је запослен већи 
број извршилаца од систематизованог, углавном 
млађе животне доби без инспекторског искуства, 
највећим дијелом на одређено вријеме у дужем 
периоду.  

Поједини извршиоци у овом Одјељењу су на одређено вријеме у РУИП запослени 
преко четири године. Већина је по основу привремено повећаног обима посла 
ангажована у континуитету дуже од шест мјесеци.  

Табела број 8 – Запослени и њихова флуктуација у Одјељењу за савјетовање 
микропривредних субјеката РУИП 

Дан 

Запосленици/извршиоци у 
Одјељењу (на дан) 

Флуктуација запосленика/ 
извршилаца у Одјељењу 

Одређено Неодређено Укупно  
Дошли у 

међувремену 
Отишли у 

међувремену 

12.10.2020. 19 3 22     

31.12.2020. 20 3 23 1 0 

31.12.2021. 19 5 24 8 7 

30.06.2022. 21 5 26 4 2 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 

Присутна је значајна флуктуација запослених у Одјељењу, а запослени из овог 
Одјељења се углавном ангажују на другим радним мјестима у РУИП било 
распоређивањем, било запошљавањем путем јавног конкурса.  

                                                

36 Република Србија је у Закону у инспекцијском надзору ("Службени гласник Републике 
Србије", бр. 36/2015, 44/2018 - др. закон и 95/2018) дефинисала превентивни инспекцијски 
надзор и службену савјетодавну посјету, уредила превентивно дјеловање, начин на који се 
оно остварује и обавезу планирања мјера и активности превентивног дјеловања инспекције, 
утврдила конкретне превентивне мјере и сл.  

Правилником о унутрашњој 
организацији и систематизацији 
радних мјеста у РУИП, 
донесеном у октобру 2020. 
године, у новооснованом 
Одјељењу за савјетовање 
микропривредних субјеката, 
поред начелника Одјељења, 
систематизовано је седам 
извршилаца за радно мјесто 
виши стручни сарадник за 
савјетовање микропривредних 
субјеката. 
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Послове савјетовања микропривредних субјеката обављао је само мањи број 
запослених у Одјељењу, конкретно 1/4 крајем 2021. године, с тим да су и они 
повремено обављали друге послове укључујући и асистенцију инспекторима.  

У току 2021. године у Одјељењу је обављена само једна савјетодавна услуга, будући 
да су обављани послови на успостављању предуслова за функционисање Одјељења, 
односно обављање савјетодавних посјета у смислу комуникације са другим 
институцијама ради прикупљања потребних података о пословним субјектима, 
утврђивања субјеката којима се потенцијално могу пружати савјетодавне услуге и 
разматрања о чему би субјекти конкретно требали бити савјетовани. 

Остали запослени у Одјељењу су обављали послове који нису у вези са савјетовањем 
микропривредних субјеката у различитим секторима инспекцијског надзора и 
(подручним) одјељењима РУИП (важећим Правилником о унутрашњој организацији и 
систематизацији радних мјеста у РУИП није предвиђено, односно формално је 
укинуто радно мјесто стручни сарадник за асистенцију инспекторима). 

Из оперативног Плана рада Одјељења за савјетовање микропривредних субјеката 
(период март-јун 2022. године) је видљиво да се планирају само активности 
запослених који обављају послове савјетовања, док за остале запослене, којих је на 
дан 30.06.2022. године било 2/3, послови се не планирају у овом Одјељењу. У 
претходно поменутом четворомјесечном периоду планиране су и реализоване три 
савјетодавне посјете по запосленом мјесечно, а све наведено указује да је неопходно 
преиспитати постојећи приступ превентивном дјеловању инспекција и тражити 
ефикасније и ефективније моделе, који ће обезбиједити већи обухват и циљано 
савјетовање пословних субјеката, као и неке друге начине превентивног дјеловање 
инспекција.  

3.3. Праћење и извјештавање о реализацији мјера и активности 

3.3.1. Извјештавање о реализацији мјера и активности 

Како од стране надлежних институција, првенствено Владе РС, није донесен посебан 
програмски и/или плански документ у којем су свеобухватно утврђене и 
систематизоване мјере и активности на унапређењу организације и функционисања 
инспекција у РС, тако не постоји ни јединствен документ у коме су дефинисани 
конкретни учесници, учесталост, рокови и садржај извјештаја о реализацији 
реформских мјера и активности.  

Одређене информације у вези са реформом инспекција, углавном уопштене и 
парцијалне природе, садржане су у извјештајима о раду институција које су утврђене 
као носиоци реформских активности, те су као такве доступне и Влади РС. Извјештаји 
о реализацији других докумената, у којима су садржане одређене мјере и активности 
на унапређењу рада инспекција, се не израђују, што указује да надлежне институције 
не располажу благовременим, потпуним и поузданим информацијама потребним за 
доношење одлука у вези са реформом инспекција.  

Ревизији није документовано да су израђивани и надлежним институцијама 
достављани извјештаји или информације о реализацији закључених меморандума. 

У годишњим извјештајима о раду МУЛС за 2019. и 2020. годину наводе се 
реализоване активности које се искључиво односе на доношење ЗоИ и указује се на 
могућност да ће се доношењем тог закона превазићи, односно ријешити проблеми у 
области инспекција. У осталим годишњим извјештајима о раду МУЛС, израђеним у 
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периоду 2018-2021. година, не наводе се никакве информације и подаци у контексту 
унапређења организације и функционисања инспекција у РС.   

РУИП је, у годишњим извјештајима о раду за 2018, 2019. и 2020. годину наводила 
одређене информације о реализацији реформе инспекција, у смислу реализације 
сопствених планираних циљева, мјера и активности. Након доношења ЗоИ у 2020. 
години, углавном се не извјештава о реализацији реформе инспекција, тако да ни 
годишњи извјештај о раду РУИП који се односи на 2021. годину не садржи 
информације у том контексту.  

Иако је, од свих институција укључених у реформу инспекција, најбројније 
информације у извјештајима о раду пружао РУИП, исте су углавном уопштене и 
парцијалног карактера и не омогућавају надлежним институцијама да остваре 
неопходан увид у ток реализације и постигнуте резултате реформе инспекција, а што 
се дјелимично види и из наредне табеле. 

Табела број 9 – Извјештавање о реализација планираних активности у РУИП, у 
контексту реформе инспекција 

Година Назив активности Носилац активности 
Статус 
ДА/НЕ 

2021. Нису утврђене активности     

2020. 

Припрема подзаконских аката 
за спровођење Закона о 
инспекцијама Републике 
Српске. 

Инспекторат Републике Српске ДА 

Провођење активности на 
преузимању инспектора из 
јединица локалне самоуправе. 

Инспекторат Републике Српске НЕ 

2019. 

Наставак активности Радне 
групе за анализу стања у 
области инспекција на свим 
нивоима власти у Републици 
Српској. 

Чланови радне групе за 
анализу стања у области 
инспекција 

ДА 

2018. 

Учешће у раду радне групе 
именоване Одлуком директора 
број 24.012/020-10-1/18 од 
14.02.2018. године. 

Радна група ДА 

Учешће у раду радне групе 
именоване Рјешењем Владе 
РС („Службени Гласник РС“, 
број 23/18). 

Радна група ДА 

Укључење активности око 
реформе инспекција у планове 
рада и план буџета. 

Одјељење за планирање, 
извјештавање и 
институционалну сарадњу и 
Одјељење за финансије и 
јавне набавке 

ДА 

Радни материјал Стратегије 
развоја инспекцијског система 
Републике Српске. 

Помоћник директора и сви 
начелници одјељења у оквиру 
Сектора 

НЕ 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП  
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Неизвршење активности у вези са Стратегијом развоја инспекцијског система 
образлаже се на начин да нису постојале егзактне смјернице и опредјељење Владе 
РС о начину спровођења реформе инспекцијског система, а како наводе, дилема да 
ли остаје дуални инспекцијски систем или ће инспекције бити на једном, републичком 
нивоу, представља претходно питање за реализацију предметне активности. У вези 
са активностима на преузимању инспектора рада из ЈЛС, РУИП неизвршење 
активности образлаже тиме да је преузимање инспектора рада могуће само уз 
обезбјеђење новчаних средстава. 

За поједине активности у извјештајима о раду РУИП се наводи да су реализоване, 
међутим исте суштински нису допринијеле унапређењу организације и 
функционисања инспекција, нпр. тражена су, али нису одобрена додатна средства за 
потребе реформе, припремљени су подзаконски акти, али већина њих није донесена. 

У ревизији достављеним годишњим извјештајима о раду градоначелника, односно 
начелника у посматраним ЈЛС, не наводе се никакве информације и подаци о 
реализацији реформских мјера и активности у области инспекција, нити су такве мјере 
и активности биле утврђене у њиховим плановима рада.  

3.3.2. Праћење и анализа реализације мјера и активности 

Обавеза континуираног, јединственог и свеобухватног праћења реализације 
реформског процеса у области инспекција није утврђена у неком конкретном 
документу, нити се такво праћење у пракси проводило. Одређене институције које су 
укључене у реформу инспекција у РС и које су проводиле одређене мјере и 
активности, попут РУИП и МУЛС, реализацију тих мјера су углавном пратиле, односно 
сагледавале на годишњем нивоу приликом израде редовних годишњих извјештаја о 
раду.  

Начин праћења реализације реформских мјера и активности у области инспекција 
утврђених у ПЕР РС донесеним у периоду од 2018. до 2022. године ревизији није 
презентован. У донесеним ПЕР РС, у одређеној мјери, се наводи да ли су 
реализоване мјере утврђене у претходном ПЕР РС, те се у складу са тим укратко 
описује и реализација реформских мјере и активности у области инспекција. Углавном 
се уопштено наводи да је израђена анализа стања у области инспекција, да су 
усвојени нацрт и приједлог, односно ЗоИ, да је усвојена нова унутрашња организација 
и систематизација у РУИП.  

Ревизији није документовано да је Влада РС именовала Имплементациони одбор који 
треба основати у циљу праћења реализације дефинисаних политика у Меморандуму 
о заједничким политикама за период 2018-2020. година закљученом између Владе РС 
и УУП, нити да је реализација дефинисаних политика разматрана. 

Праћење реализације задатака именованих радних група у области инспекција Влада 
РС је проводила кроз разматрање и усвајање документа које су исте израдиле 
(информације, нацрт и приједлог закона). 

Парцијални увид у провођење реформе инспекција Владе РС је остваривала и кроз 
давање сагласности на акте донесене у РУИП (правилник о унутрашњој организацији 
и систематизацији радних мјеста, подзаконски акти).  

Анализе реализације утврђених реформских мјера и активности у области 
инспекција, у смислу сагледавања достигнутог нивоа њихове реализације, препрека 
и изазова који су се појавили, узрока и посљедица тренутног стања у области 
инспекција, утицаја таквог стања и нивоа реализованих мјера и активности на 
унапређење ефикасности и ефективности рада инспекција, нису вршене.  
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4. ЗАКЉУЧЦИ 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске је провела ревизију 
учинка са циљем да се испита на који начин надлежне институције утврђују и проводе 
мјере и активности унапређења организације и функционисања инспекција у сврху 
реализације развојних политика и циљева, те да се на основу проведених испитивања 
надлежним институцијама понуде препоруке чијим провођењем је могуће 
унаприједити инспекцијски систем Републике Српске. 

На основу налаза ревизије учинка, презентованих у претходним поглављима, 
утврђени су закључци. Основни закључак ове ревизије је да мјере и активности 
на унапређењу организације и функционисања инспекција, надлежне 
институције нису у потпуности припремале, доносиле и проводиле на начин 
који би омогућио ефикасно и ефективно функционисање инспекцијског система 
Републике Српске.  

У складу са основним закључком утврђени су и појединачни закључци: 

4.1. Реформи инспекција у Републици Српској се приступило без претходно 
извршених свеобухватних анализа примјене регулаторног оквира и 
преиспитивања ефикасности и ефективности постојећег инспекцијског 
система. 

Постојећи модел организације инспекција, примјена релевантних прописа, као и 
уочени проблеми у функционисању инспекција у Републици Српској, нису били 
предмет детаљних анализа прије доношења одлуке о реформи инспекција и 
опредјељења за обједињавање инспекција на једном нивоу. У том контексту нису 
сагледавани трошкови функционисања и успјешност постојећег модела организације 
инспекција, примјена постојећег регулаторног оквира и његов утицај на рад 
инспекција. 

Презентоване информације радних група у области инспекција не садрже 
јединствене закључке о стању и проблемима у области инспекција, нити су 
доносиоцима одлука понудиле алтернативне могућности и конкретне приједлоге 
мјера и активности неопходних за провођење реформе инспекција.  

4.2. Надлежне институције нису донијеле стратешки, односно програмски 
документ за реформу инспекција, нити су израдиле конкретан акциони план са  
утврђеним мјерама и активностима на унапређењу организације и 
функционисања инспекција.  

Иако је реформски процес у области инспекција комплексан и захтјеван у погледу 
потребних ресурса, броја заинтересованих учесника и њихових потреба и интереса, 
надлежне институције нису израдиле посебан стратешки, односно програмски 
документ са утврђеним циљевима и очекиваним користима од реформе, нити су 
донијеле конкретан плански документ са утврђеним мјерама и активностима, 
потребним ресурсима и начином њиховог обезбјеђивања, носиоцима и роковима 
реализације мјера и активности, као и начином праћења и извјештавања о њиховој 
реализацији. 

Утврђене реформске мјере и активности у области инспекција су углавном уопштеног 
карактера и садржане су, односно проистекле су из различитих докумената (програми 
економских реформи, Закон о инспекцијама Републике Српске и други прописи, 
рјешења о именовању радних група и информације и приједлози које су израдиле те 
радне групе, закључени меморандуми о сарадњи између институција), што отежава, 
како њихову реализацију, тако и праћење остварених резултата. 
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4.3. Мјере и активности на унапређењу организације и функционисања 
инспекција утврђене у Програмима економских реформи Републике Српске 
углавном нису реализоване или нису реализоване у планираним роковима. 

Мањи број реформских мјера и активности утврђен у Програмима економских 
реформи Републике Српске усвојеним у периоду од 2018. до 2022. године је 
проведен, од појединих мјера и активности се одустало, док за остале није извјесно 
да ли ће, када и на који начин бити реализоване, а што значајно утиче на ток реформе 
инспекција, њено трајање и потенцијалне резултате. 

Реформске мјере и активности које су проведене, попут анализе стања у области 
инспекција и доношења Закона о инспекцијама Републике Српске, реализоване су са 
кашњењем у односу на утврђене рокове.  

Акциони план за реформу инспекција није израђен нити усвојен, није извршена 
додатна анализа стања и извођење препорука за реформу инспекција, није 
документовано да је успостављен синхронизовани инспекцијски систем нити да се 
приступило анализи нове организационе структуре Републичке управе за 
инспекцијске послове и изради приједлога за унапређење инспекцијског система 
Републике Српске.  

4.4. Реализација реформских мјера и активности проистеклих из Закона о 
инспекцијама Републике Српске углавном је у току и само је у мањој мјери 
окончана. 

Преузимање инспектора рада од стране Републичке управе за инспекцијске послове 
је започето у 2021. години, али већина инспектора рада још увијек није преузета из 
јединица локалне самоуправе, тако да ефекте ове реформске мјере није ни могуће 
утврдити.  

Заједничко радно тијело задужено за координацију активности институција у 
контексту инспекцијског надзора није именовано, а слична тијела, која су требала 
бити именована и дјеловати према претходно важећем Закону о инспекцијама 
Републике Српске, нису функционисала. Генерално, сарадња између институција у 
контексту инспекцијског надзора није успостављена на одговарајући начин и није на 
потребном нивоу.  

Већина, за реформу релевантних, подзаконских аката чије је доношење прописано у 
Закону о инспекцијама Републике Српске није донесена, што утиче на 
благовременост, једнообразност и ефикасност у реализацији других реформских 
активности. У условима недоношења прописаних подзаконских аката и изостанка 
планског и организованог дјеловања на нивоу Републичке управе за инспекцијске 
послове и јединица локалне самоуправе, активности на унапређењу координације 
рада између инспекција на републичком и локалном нивоу, те надзору и контроли 
рада над инспекторима у јединицама локалне самоуправе су предузимане 
парцијално уз остварене ограничене резултате.  

Републичка управа за инспекцијске послове је успоставила организационе јединице 
чија је обавеза, односно могућност оснивања утврђена у Закону о инспекцијама 
Републике Српске, али уз недовољну усмјереност на ефикасност и ефективност у 
раду ових одјељења.  

У јединствени инспекцијски информациони систем, који користи Републичка управа 
за инспекцијске послове, нису укључени инспектори из јединица локалне самоуправе, 
како је то прописано Законом о инспекцијама Републике Српске. Надоградњом 
инспекцијског информационог система, која је извршена у 2022. години, требало би 
да је испуњена претпоставка за приступање поступку укључивања инспектора из 
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јединица локалне самоуправе у овај систем. Потенцијалне могућности инспекцијског 
информационог система за планирање на бази ризика, Републичка управа за 
инспекцијске послове, у посматраном периоду, није користила за планирање 
инспекцијског надзора. 

4.5. Постојећи начин извјештавања о реализацији утврђених реформских мјера 
и активности не обезбјеђује потпун, благовремен и поуздан увид надлежним 
институцијама у ток и остварене резултате реформе инспекција. 

Обавеза и поступак јединственог и континуираног извјештавања и садржај извјештаја 
о реформи инспекција нису прописани, односно нису утврђени, што је утицало на то 
да се надлежним институцијама, прије свега Влади Републике Српске, не достављају 
благовремене, свеобухватне и проблемски орјентисане информације о провођењу 
мјера и активности на унапређењу организације и функционисања инспекција. 

О реализацији мјера и активности у погледу реформе инспекција се извјештавало 
парцијално и повремено, прије свега путем годишњих извјештаја о раду Републичке 
управе за инспекцијске послове и Министарства управе и локалне самоуправе и 
документације о раду релевантних радних група.  

4.6. Реализација мјера и активности на унапређењу организације и 
функционисања инспекција се не прати, нити се анализира у контексту 
остварених резултата реформе и утицаја на ефикасност и ефективност 
инспекцијског система Републике Српске. 

Свеобухватно праћење реализације утврђених реформских мјера и активности у 
области инспекција није се проводило, нити је таква обавеза прописана. Реализација 
појединих мјера и активности у контексту реформе инспекција, прије свега оних које 
су Републичка управа за инспекцијске послове и Министарство управе и локалне 
самоуправе дефинисале у годишњим плановима рада, сагледавана је приликом 
израде годишњих извјештаја о раду тих институција. У одсуству потпуних и поузданих 
информација, анализе провођења реформе инспекција нису ни вршене. 

Усљед наведених околности, надлежне институције, а прије свега Влада Републике 
Српске као креатор и/или доносилац одлука у области инспекција, не располажу 
потребним анализама и информацијама о реализацији реформских мјера и 
активности, ефикасности и ефективности инспекцијског надзора и утицају провођења 
реформе инспекција на раст и конкурентност у области пословног окружења и 
смањење неформалне економије. 
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5. ПРЕПОРУКЕ 

У овом дијелу извјештаја, на основу налаза и закључака заснованих на релевантним, 
поузданим и довољним ревизијским доказима, креиране су препоруке ревизије. 
Проведена ревизија учинка је утврдила да мјере и активности на унапређењу 
организације и функционисања инспекција надлежне институције нису у потпуности 
припремале, доносиле и проводиле на начин који би омогућио ефикасно и ефективно 
функционисање инспекцијског система Републике Српске и да постоји простор да 
надлежне институције предузимањем одговарајућих мјера унаприједе стање у овој 
области.  

У циљу окончања прве фазе и стварања предуслова за приступање реализацији 
друге фазе реформе инспекција, Влада Републике Српске, Министарство управе и 
локалне самоуправе и Републичка управа за инспекцијске послове, уз учешће 
јединица локалне самоуправе, требају да у цјелости проведу мјере и активности на 
унапређењу организације и функционисања инспекција које су проистекле из важећег 
Закона о инспекцијама Републике Српске, као и мјере и активности утврђене у 
Програмима економских реформи Републике Српске који су усвојени у периоду од 
2020. до 2022. године. У том контексту потребно је одредити крајње рокове 
реализације наведених мјера и активности, реализовати их у складу са утврђеним 
роковима, те обезбиједити континуирано праћење и благовремено извјештавање о 
њиховом провођењу. 

Након реализације утврђених реформских мјера и активности, а на основу 
прикупљених података и информација од релевантних учесника, Министарство 
управе и локалне самоуправе у координацији са другим министарствима и 
Републичком управом за инспекцијске послове, треба да изврши анализу остварених 
резултата прве фазе реформе инспекција у погледу унапређења ефикасности и 
ефективности инспекцијског система у Републици Српској. Извршене анализе Влада 
Републике Српске треба да искористи као основу за приступање провођењу друге 
фазе реформе инспекција. 

У том контексту препоруке се упућују Влади Републике Српске и Министарству управе 
и локалне самоуправе, те Републичкој управи за инспекцијске послове и јединицама 
локалне самоуправе. Препоруке се односе на промјене које би надлежне институције 
требале чинити како би се реформске мјере и активности у области инспекција 
креирале и провеле на начин који би омогућио ефикаснији и ефективнији инспекцијски 
систем Републике Српске, остварили утврђени циљеви у овој области и тиме 
допринијело реализацији општих развојних циљева и политика Републике Српске.  

5.1.  Влада Републике Српске и Министарство управе и локалне самоуправе 
треба да објективно и свеобухватно преиспитају и анализирају организацију, 
ефикасност и ефективност постојећег инспекцијског система Републике 
Српске.  

Узимајући у обзир прикупљене информације и извршене анализе инспекцијског 
система у првој фази реформе инспекција, те процјене додатно потребних података 
и информација, уз укључивање свих релевантних учесника (представника 
министарстава, републичких управа, јединица локалне самоуправе, струке, 
удружења) потребно је преиспитати ефикасност и ефективност постојећег 
инспекцијског система и могуће правце и начине провођења друге фазе реформе 
инспекција.  

Наведене активности подразумијевају испитивање организације и функционисања 
постојећег инспекцијског система и трошкова који проистичу из његовог дјеловања, 
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примјене регулаторног оквира у области инспекција, стања и проблема по појединим 
областима инспекцијског надзора, расположивих и потребних кадрова и материјалних 
средстава, адекватности сарадње унутар инспекција и сарадње са другим 
институцијама у контексту инспекцијског надзора. 

5.2. Републичка управа за инспекцијске послове, као један од носилаца 
реформе инспекција, треба да активно учествује у анализи организације и 
функционисања инспекцијског система, као и креирању реформских мјера и 
активности у области инспекција. 

С обзиром да Републичка управа за инспекцијске послове има кумулирано 
вишегодишње знање и податке о функционисању инспекцијског надзора и примјени 
прописа у овој области, иста има кључну улогу за прибављање информација и 
података потребних за анализу функционисања инспекцијског система у Републици 
Српској. 

Републичка управа за инспекцијске послове треба бити активан учесник у провођењу 
потребних анализа инспекцијског система Републике Српске и формулисању мјера и 
активности које ће бити у функцији ефикаснијег и ефективнијег инспекцијског надзора 
и остварења циљева реформе у овој области. 

5.3.  На основу извршене анализе Влада Републике Српске и Министарство 
управе и локалне самоуправе треба да израде стратешки, односно програмски 
документ са утврђеним циљевима и ефектима реформе инспекција. 

Полазећи од извршених анализа организације и функционисања инспекција, 
идентификованих изазова и ризика, утврђених алтернативних начина њиховог 
рјешавања, очекиваних трошкова и ефеката реформе инспекција у посебном 
стратешком, односно програмском документу неопходно је утврдити реформске 
циљеве који се желе постићи. Циљеви требају бити специфични, реални, мјерљиви и 
временски одређени, како би се на одговарајући начин могла пратити њихова 
реализација. Ефекти који се желе постићи реализацијом циљева реформе 
инспекција, такође требају бити јасни и мјерљиви. 

На основу донесеног програмског документа треба дефинисати план са конкретним 
активностима које је неопходно реализовати за постизање утврђених циљева у 
области инспекција. За сваку активност у плану требају бити јасно утврђени резултати 
који се требају постићи, носиоци активности и њихове одговорности, потребни 
ресурси и извори из којих ће бити обезбијеђени, те рокови у којима се активности 
требају реализовати. 

5.4. У складу са надлежностима и задацима утврђеним у програмско-планским 
документима, Републичка управа за инспекцијске послове треба да досљедно 
проводи утврђене мјере и активности из своје надлежности, те благовремено и 
поуздано извјештава надлежне институције. 

Реформске мјере и активности утврђене у програмско-планским документима 
Републичка управа за инспекцијске послове треба проводити на прописани начин и у 
дефинисаним роковима, а о евентуалним изазовима и ризицима у реализацији треба 
извјештавати Владу Републике Српске и друге надлежне институције и у 
координацији са њима идентификоване проблеме треба благовремено рјешавати. 

О реализацији реформских мјера и активности из своје надлежности, Републичка 
управа за инспекцијске послове треба благовремено извјештавати на начин да 
надлежне институције имају свеобухватан и поуздан увид у ток реформског процеса 
и остварене резултате. 
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5.5. Јединице локалне самоуправе треба да надлежним институцијама пруже 
расположиве информације о функционисању инспекција и досљедно проводе 
утврђене реформске мјере и активности из своје надлежности, те благовремено 
и поуздано извјештавају о провођењу тих мјера и активности.  

Током анализе организације и функционисања инспекцијског система Републике 
Српске и креирања реформских мјера и активности јединице локалне самоуправе 
требају да Влади Републике Српске и другим надлежним институцијама ставе на 
располагање податке и информације у вези са организацијом и функционисањем 
инспекција из своје надлежности и да аргументовано износе своје приједлоге и 
ставове приликом доношења реформских мјера и активности. 

Мјере и активности, за које програмско-планским документима буду утврђене као 
носиоци, јединице локалне самоуправе требају благовремено и у цјелости 
реализовати, а о њиховој реализацији и евентуалним проблемима потребно је да 
континуирано и поуздано извјештавају Владу Републике Српске, односно надлежне 
институције. 

5.6.  Влада Републике Српске и Министарство управе и локалне самоуправе 
треба да успоставе ефикасне и ефективне механизме праћења и извјештавања 
о реализацији процеса реформе инспекција. 

Програмско-планским или другим документом треба бити утврђен начин праћења и 
извјештавања о реализацији реформских мјера и активности у смислу обвезника, 
садржаја и учесталости. На основу прикупљених упоредивих, благовремених, 
потпуних и поузданих података и информација, Влада Републике Српске, односно 
институција или орган задужен од стране Владе Републике Српске, треба вршити 
анализе тока и остварених резултата реформе инспекција.  

У зависности од садржаја проведених анализа, Влада Републике Српске треба да 
сагледава ниво остварених резултата, циљева и ефеката реформе инспекција, те 
предузима корективне мјера и активности ради благовременог отклањања 
евентуалних препрека и проблема у провођењу реформе инспекција. 

 

 

Вођа ревизорског тима 

Младенко Марковић, с.р. 
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6. ПРИЛОЗИ УЗ ИЗВЈЕШТАЈ 

Прилог број 1  

Листа референци – попис аката 

1. Устав Републике Српске; 

2. Закон о Влади Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске'', број 

118/08); 

3. Закон о инспекцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 18/20);  

4. Закон о инспекцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 
број 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16);  

5. Закону о републичкој управи (''Службени гласник Републике Српске“, број 115/18, 
111/21, 15/22 и 56/22);  

6. Закон о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Српске“, број  97/16, 
36/19, 61/21); 

7. Закон о државним службеницима (''Службени гласник Републике Српске“, број  
118/08, 117/11, 37/12 и 57/16); 

8. Закон о прекршајима Републике Српске (''Службени гласник Републике Српске“, 
број  63/14, 110/16 и 100/17); 

9. Закон о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник Републике Српске“, број 
40/13, 106/15, 3/16 и 84/19); 

10. Закон о заштити животне средине (''Службени гласник Републике Српске“, број 
71/12 и 70/20);  

11. Уредба о критеријумима за унутрашњу организацију и систематизацију радних 
мјеста у републичким органима управе Републике Српске ''Службени гласник 
Републике Српске“, број 109/19); 

12. Програм Владе Републике Српске за мандатни период 2018-2022. година 
мандатара Радована Вишковића;  

13. Програм економских реформи Републике Српске за период 2018-2020. године; 

14. Програм економских реформи Републике Српске за период 2019-2021. године; 

15. Програм економских реформи Републике Српске за период 2020-2022. године; 

16. Програм економских реформи Републике Српске за период 2021-2023. године; 

17. Програм економских реформи Републике Српске за период 2022-2024. године; 

18. Акциони план за реализацију мјера Владе Републике Српске за 2018. годину; 

19. Реформска агенда за Босну и Херцеговину за период 2015-2018. година; 

20. Меморандум о заједничким политикама за период 2018-2020. година, закључен 
између Владе Републике Српске и Уније удружења послодаваца Републике 
Српске, дана 10. децембра 2017. године; 

21. Меморандум о сарадњи, закључен између Републичке управе за инспекцијске 
послове и Уније удружења послодаваца Републике Српске, дана 03. децембра 
2020. године;  

22. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике 
Српске“, број 28/17, 107/17 и 102/18); 
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23. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у 
Републичкој управи за инспекцијске послове („Службени гласник Републике 
Српске“, број 94/20 и 74/21); 

24. Правилник о посебној и унутрашњој контроли („Службени гласник Републике 
Српске“, број 107/20);  

25. Одлука о именовању Радне групе за оквирну процјену основних показатеља 
кадровских, финансијских и организационих потреба Инспектората и 
нормативних услова у оквиру реформе инспекцијског система Републике Српске 
од 14.02.2018. године;  

26. Рјешење о именовању Радне групе за анализу стања у области инспекција на 
свим нивоима власти у Републици Српској (број 04/1-012-2-516/18 од 01.03.2018. 
године); 

27. Рјешење о именовању чланова Радне групе за израду Закона о инспекцијама 
Републике Српске, број 04/1-012-2-291/19 од 07.02.2019. године („Службени 
гласник Републике Српске“, број 11/19); 

28. Информација о анализи стања у области инспекција у Републици Српској, са 
приједлогом закључака, Министарство управе и локалне самоуправе, допис 
Влади Републике Српске број 10.3-020-437-7/18 од 23.01.2019. године; Закључак 
Владе Републике Српске број 04/1-012-2-288/19 од 31.01.2019. године; 

29. Годишњи планови рада Републичке управе за инспекцијске послове за 2018, 
2019, 2020, 2021. и 2022. годину;  

30. Годишњи планови рада Министарства управе и локалне самоуправе за 2018, 
2019, 2020, 2021. и 2022. годину; 

31. Годишњи извјештаји о раду Републичке управе за инспекцијске послове за 2018. 
годину 2018, 2019, 2020. и 2021. годину; 

32. Годишњи извјештај о рада Министарства управе и локалне самоуправе за 2018, 
2019, 2020. и 2021.  годину;  

33. Годишњи планови/програми рада градоначелника/начелника и одјељења 
задужених за инспекцијске послове у посматраним јединицама локалне 
самоуправе и релевантни извјештаји о раду, за 2020. и 2021. годину; 

34. Меморандум о разумијевању за размјену података између Пореске управе 
Републике Српске и Републичке управе за инспекцијске послове, септембар 
2006. године;  

35. Споразум о сарадњи и координацији инспекцијских органа између Пореске 
управе Републике Српске, Републичке управе за инспекцијске послове и 
Републичког девизног инспектората, 29.03.2007. године; 

36. Упитници попуњени од стране Републичке управе за инспекцијске послове и 
јединица локалне самоуправе; 

37. Релевантна истраживања у форми студија и публикација међународних, 
невладиних и других организација, научни и стручни радови из области 
организације и рада инспекција; 

38. Одлуке, рјешења, записници, дописи, анализе, евиденције, планови, извјештаји, 
приједлози, информације и друга релевантна документација прибављена од 
надлежних институција. 

39. Регулаторни оквир држава у окружењу. 
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Прилог број 2: 

Подаци о извршеним инспекцијским контролама, неуредним контролама* и 
изреченим мјерама од стране инспектора РУИП по годинама у периоду 2018 - 2021. 
година 

Година 

Контроле Прекршајне мјере 

Извршене 
контроле 

Неуредне 
контроле 

% неуредних 
контрола 

Прекршајне 
мјере 

Прекршајни 
налози 

Прекршајне 
пријаве 

2018. 29.951 8.487 28% 3.471 3.309 162 

2019. 29.734 8.148 27% 3.847 3.695 152 

2020. 29.970 7.260 24% 2.785 2.664 121 

2021. 27.737 6.896 25% 4.297 4.222 75 

Укупно 117.392 30.791 26% 14.400 13.890 510 

 

 

* Неуредне контроле су инспекцијске контроле у којима су инспектори утврдили одређене 
неправилности. 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП
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Прилог број 3: 

Поређење броја систематизованих и запослених извршилаца, односно попуњености систематизованих радних мјеста на дан 31.12.2021. 
и 01.01.2018. године, у секторима инспекцијског надзора у РУИП 

Сектори инспекцијског надзора у 
РУИП: 

Број систематизованих и 
запослених инспектора/ 

извршилаца на дан: 

Попуњеност 
систематизованих радних 
мјеста инспектора на дан: 

Промјена броја инспектора на дан 
31.12.2021. у односу на 

01.01.2018. године: 

01.01.2018. 31.12.2021. 
01.01.2018. 31.12.2021. 

систематизованих 
инспектора 

запослених 
инспектора 

Сист. Зап. Сист. Зап. број % број % 

Сектор водне инспекције 9 7 11 6 78% 55% 2 22% -1 -14% 

Сектор техничке инспекције 20 12 21 12 60% 57% 1 5% 0 0% 

Сектор ветеринарске инспекције 11 8 12 7 73% 58% 1 9% -1 -13% 

Сектор шумарске инспекције 17 14 20 13 82% 65% 3 18% -1 -7% 

Сектор инспекције рада 35 32 46 33 91% 72% 11 31% 1 3% 

Сектор пољопривредне инспекције 29 26 33 25 90% 76% 4 14% -1 -4% 

Сектор здравствене инспекције 17 18 26 20 106% 77% 9 53% 2 11% 

Сектор инспекције за храну  28 27 32 27 96% 84% 4 14% 0 0% 

Сектор инспекције за просвјету и 
спорт 

14 12 17 15 86% 88% 3 21% 3 25% 

Сектор инспекције за заштиту од 
пожара 

8 8 9 8 100% 89% 1 13% 0 0% 

Сектор тржишне инспекције 51 50 57 53 98% 93% 6 12% 3 6% 

Сектор саобраћајне инспекције 21 16 20 19 76% 95% -1 -5% 3 19% 

Сектор урбанистичко-грађевинске и 
еколошке инспекције 

15 13 16 16 87% 100% 1 7% 3 23% 

УКУПНО 275 243 320 254 88% 79% 45 16% 11 5% 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 
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Прилог број 4: 

Поређење броја инспектора у ЈЛС по врстама инспекција на дан 31.12.2021. и 
01.01.2018. године 

Р. 
бр. 

Инспекција 

Број инспектора у ЈЛС на дан:  Разлика у 
броју 

инспектора 
 23.02.2018. 

године 
31.12.2021. 

године 

1. Инспекција рада 12 9 -3 

2. Водна инспекција 6 11 5 

3. Саобраћајна инспекција 24 28 4 

4. Пољопривредна инспекција 32 31 -1 

5. Ветеринарска инспекција 43 40 -3 

6. Инспекција за храну 42 45 3 

7. Здравствена инспекција 10 55 45 

8. Тржишна инспекција 68 72 4 

9. 
Урбанистичко- грађевинска 
  и еколошка инспекција  

74 72 -2 

Укупно  311 363 52 

 

 

Извор: ГСРЈС РС на основу података и документације из РУИП 
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Број инспектора у ЈЛС на дан 31.12.2021. године

Број инспектора у ЈЛС на дан 23.02.2018. године
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