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На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ИНСПЕКЦИЈАМА 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Проглашавам Закон о инспекцијама Републике Српске, 
који је Народна скупштина Републике Српске усвојила на 
Деветој редовној сједници, одржаној 20. фебруара 2020. го-
дине, а Вијеће народа 2. марта 2020. године констатовало 
да се Закон о инспекцијама Републике Српске не односи на 
витални национални интерес ни једног од конститутивних 
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-879/20 Предсједник
3. марта 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ИНСПЕКЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ГЛАВА I

ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим законом уређују се обављање инспекцијског над-

зора у оквиру инспекцијског система, надлежност инспек-
цијских органа, инспекцијска звања и радноправни статус 
инспектора, овлашћења, права и обавезе инспектора, права 
и обавезе субјеката надзора, начин и поступак вршења ин-
спекцијског надзора, одлучивања по жалбама изјављеним 
на рјешење инспектора, извршења рјешења инспектора, 
посебни поступци у инспекцијском надзору, поступак по-
себне и унутрашње контроле, прекршајна одговорност и 
друга питања значајна за обављање инспекцијског надзора 
у складу са важећим прописима Републике Српске.

Члан 2.
(1) Инспекцијски систем Републике Српске, у смислу 

овог закона, чине Републичка управа за инспекцијске по-
слове (у даљем тексту: Инспекторат) и инспектори у једи-
ницама локалне самоуправе.

(2) Циљ инспекцијског надзора је остваривање и за-
штита општег интереса, а надзор се врши предузимањем 

инспекцијских мјера и радњи да би се утврђено стање и 
пословање ускладило са прописима.

Члан 3.
(1) Инспекцијски надзор врше инспектори Инспектора-

та (у даљем тексту: републички инспектори) на територији 
Републике Српске.

(2) Послове инспекцијског надзора, као повјерене по-
слове, на подручју јединице локалне самоуправе врше 
инспектори у јединицама локалне самоуправе у звањима: 
инспектор за храну, тржишни инспектор, пољопривредни 
инспектор, ветеринарски инспектор, водни инспектор, сао-
браћајни инспектор, урбанистичко-грађевински инспектор, 
еколошки инспектор и здравствени инспектор.

(3) Послове инспекцијског надзора, као повјерене по-
слове, на подручју јединице локалне самоуправе врше ин-
спектори у јединицама локалне самоуправе у складу са по-
себним материјалним прописима и овим законом.

(4) Републички инспектори могу обављати надзор и из 
надлежности инспектора јединица локалне самоуправе.

Члан 4.
На оснивање, организацију и рад Инспектората при-

мјењују се прописи којима се уређују оснивање, организа-
ција и рад републичких органа управе, ако овим законом 
није другачије прописано.

Члан 5.
(1) Поједини изрази који се користе у овом закону имају 

сљедећа значења:
1) инспекцијски орган је Инспекторат, републички ин-

спектори и инспектори у јединицама локалне самоуправе,
2) инспектор је службено лице са посебним овлашћењи-

ма, обавезама и одговорностима прописаним законом, који 
испуњава посебне услове за обављање инспекцијског над-
зора и врши инспекцијски надзор,

3) инспекција је организационо повезана цјелина, сис-
тематизована према областима у којима се врши инспек-
цијски надзор, у чијем су саставу инспектори који могу 
имати једно или више инспекцијских звања,

4) послови инспекцијског надзора су послови које оба-
вља Инспекторат, као вид инспекцијског надзора, а спро-
воде га републички инспектори у оквиру послова Инспек-
тората и инспектори у јединицама локалне самоуправе као 
повјерене послове,

5) субјекат надзора је правно лице, републички орган, 
орган Босне и Херцеговине са сједиштем на територији Ре-
публике Српске, орган општине или града, установа, други 
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орган и организација, предузетник - физичко лице или дру-
ги субјекат надзора који је обавезан примјењивати прописе,

6) инспекцијски надзор обухвата вршење инспек-
цијског прегледа, предузимање инспекцијских и других 
мјера и радњи, праћење и извршавање наложених мјера,

7) инспекцијски преглед преставља непосредан увид 
инспектора у опште и појединачне акте, услове и начин 
рада субјекта надзора који се односи на придржавање про-
писа,

8) пословним простором сматра се отворени или затво-
рени простор коришћен као пословни, превозна средства 
и слично, у којима субјекат надзора пружа услугу, обавља 
дјелатност, односно рад.

(2) Језички изрази употријебљени у овом закону за озна-
чавање мушког и женског рода подразумијевају оба пола.

ГЛАВА II

ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСПЕКЦИЈСКОГ СИСТЕМА

Члан 6.
(1) Инспекторат је самостална републичка управа која 

врши инспекцијске, управне, стручне и друге послове који 
се односе на извршавање закона и других прописа.

(2) Сједиште Инспектората је у Бањој Луци.
(3) Инспекторат се организује у сједишту, подручним 

одјељењима, одсјецима и другим организационим једини-
цама утврђеним актом о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних мјеста у Инспекторату.

(4) Инспекторат обавља инспекцијске послове посред-
ством републичких инспектора.

(5) Правилник о унутрашњој организацији и система-
тизацији радних мјеста у Инспекторату доноси директор 
Инспектората, уз сагласност Владе Републике Српске (у 
даљем тексту: Влада), а у складу са законом.

Члан 7.
(1) Надзор над радом Инспектората врши Влада.
(2) Инспекторат једном годишње подноси Влади извје-

штај о раду.
(3) Инспекторат, путем главног републичког инспек-

тора, подноси шестомјесечну информацију ресорном ми-
нистарству о извршеном инспекцијском надзору надлежне 
инспекције.

Члан 8.
Јединице локалне самоуправе обављају повјерене по-

слове инспекцијског надзора из надлежности Инспектора-
та, у складу са овим законом.

Члан 9.
(1) Јединице локалне самоуправе организују обављање 

повјерених инспекцијских послова у оквиру градске, од-
носно општинске управе.

(2) Потребан број инспектора у јединицама локалне 
самоуправе утврђује градоначелник, односно начелник оп-
штине, правилником о унутрашњој организацији и систе-
матизацији радних мјеста у градској, односно општинској 
управи, уз претходно прибављено мишљење Инспектората 
на број радних мјеста инспектора, а у складу са прописима 
којима се уређује област локалне самоуправе.

(3) Градоначелник, односно начелник општине врши 
распоређивање инспектора, уз претходну сагласност Ин-
спектората.

(4) Инспектор из једне јединице локалне самоуправе 
може трајно обављати инспекцијски надзор на територији 
друге јединице локалне самоуправе, уколико се о томе спо-
разумију градоначелници, односно начелници општина, а 
у складу са прописима којима се уређује област локалне 
самоуправе.

(5) О споразуму из става 4. овог члана обавјештава се 
Инспекторат.

Члан 10.
(1) Инспектор из једне јединице локалне самоуправе, на 

основу овлашћења главног инспектора, извршиће у одређе-
ној области инспекцијски надзор на подручју друге једини-
це локалне самоуправе.

(2) Инспектор у саставу јединице локалне самоупра-
ве, на основу овлашћења главног инспектора, извршиће у 
одређеној области инспекцијски надзор из надлежности 
или дјелокруга рада инспекције Инспектората.

Члан 11.
(1) Инспекторат врши надзор над радом инспектора у 

јединици локалне самоуправе.
(2) Када поједине инспекцијске послове врше инспек-

тори у јединици локалне самоуправе, Инспекторат према 
тим инспекторима има, осим општих овлашћења у надзору 
прописаних законом којим се уређују питања од значаја за 
оснивање, организацију и рад републичких органа управе, 
право и дужност да:

1) одузме сагласност инспектору за којег се у вршењу 
надзора над радом утврди да послове не обавља благовре-
мено, стручно, законито и савјесно,

2) организује заједничке инспекцијске контроле са ин-
спекторима Инспектората, када то потребе захтијевају,

3) по праву надзора поништи или укине рјешење ин-
спектора,

4) тражи извјештаје, податке и обавјештења о изврше-
њу повјерених послова надзора.

(3) Ради унапређивања координације рада инспекција и 
ефикасности инспекцијског надзора, Инспекторат посред-
ством главног републичког инспектора доноси оператив-
не планове рада републичких инспектора, а инспектори у 
јединицама локалне самоуправе усаглашавају оперативне 
планове рада са Инспекторатом.

(4) Инспектор у јединицама локалне самоуправе оба-
везан је да континуирано прати стање из своје области, 
благовремено предузима мјере из своје надлежности и да 
подноси Инспекторату редовне седмичне и мјесечне извје-
штаје о раду.

(5) Правилник о садржају и начину достављања плано-
ва и извјештаја из ст. 3. и 4. овог члана доноси директор 
Инспектората, уз сагласност Владе.

Члан 12.
(1) Надлежни орган којем је инспектор упутио захтјев 

или пријаву обавезан је да узме захтјев или пријаву у ра-
зматрање одмах, а најкасније у року од осам дана од дана 
подношења.

(2) Орган из става 1. овог члана дужан је да о току и 
исходу поступка обавијести инспектора.

Члан 13.
(1) Инспекторат, посредством инспектора, непосредно 

сарађује са Министарством унутрашњих послова (у даљем 
тексту: МУП), у складу са законом.

(2) Обавезна непосредна сарадња из става 1. овог члана 
подразумијева и предузимање мјера полицијских службе-
ника МУП-а, којима се инспектору обезбјеђује несметано 
обављање инспекцијског надзора.

(3) У складу са ставом 2. овог члана, инспектор је овла-
шћен да затражи помоћ полицијских службеника МУП-а 
ако се приликом инспекцијског надзора или извршења 
извршног акта пружи отпор, или се пружање отпора може 
оправдано очекивати.

(4) Инспекторат обавезно сарађује са Пореском упра-
вом Републике Српске (у даљем тексту: Пореска управа) у 
области заједничких контрола.

(5) Координацију активности између Инспектората, 
МУП-а и Пореске управе, врши заједничко радно тијело, 
које именује Влада и које доноси пословник о раду, а о свом 
раду извјештава Владу једном годишње.
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Члан 14.

(1) Инспектор може, у оквиру инспекцијског поступка, 
затражити мишљење надлежних институција ако је то по-
требно ради правилне оцјене чињеничног стања.

(2) Потребне податке за вршења инспекцијског надзора 
инспектор може прибавити и електронским путем од на-
длежних институција у Републици Српској.

ГЛАВА III

НАДЛЕЖНОСТ И ДЈЕЛОКРУГ РАДА 
ИНСПЕКЦИЈСКИХ ОРГАНА

Члан 15.
(1) У оквиру вршења послова из редовне надлежности 

инспекцијски надзор над примјеном прописа којима се 
уређују општи услови обављања дјелатности, односно 
посједовање рјешења о упису у одговарајући регистар, 
врше сви инспектори одређени овим законом.

(2) У случају постојања сумње у обављање дјелатности 
која није регистрована у складу са прописима, инспектор 
врши инспекцијски надзор над тим субјектом.

(3) Инспекцијски надзор над примјеном прописа који 
налажу прибављање посебне сагласности или другог одо-
брења надлежних институција, након прибављања рјешења 
о регистрацији из става 1. овог члана, врше надлежне ин-
спекције свака из своје стварне надлежности у складу са 
посебним прописима.

(4) Инспектори из става 1. овог члана, у оквиру вршења 
послова из редовне надлежности, надлежни су да изврше 
и провјеру примјене прописа о регистрацији обвезника 
доприноса у јединственом систему регистрације, контроле 
и наплате доприноса у складу са законом којим се уређује 
порески поступак.

Члан 16.
Инспектор за храну обавља инспекцијски надзор у вези 

са придржавањем прописа који се односе на храну у спољ-
нотрговинском и унутрашњем надзору, надзор над сани-
тарно-хигијенским стањем објеката у којима се врши про-
изводња и промет хране и у другим управним подручјима 
када је то одређено посебним прописом.

Члан 17.
Тржишни инспектор обавља инспекцијски надзор у 

вези са придржавањем прописа који се односе на тргови-
ну, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, 
цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, 
квалитет течног нафтног горива при увозу, безбједност не-
прехрамбених производа и у другим управним подручјима 
када је то одређено посебним прописом.

Члан 18.
У оквиру пољопривредне инспекције инспекцијски 

надзор врше инспектори у звањима:
1) фитосанитарни инспектор - обавља инспекцијски 

надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на 
фитосанитарну област (заштита здравља биља, средства 
за заштиту биља, сјеме и садни материјал, ђубрива и оп-
лемењивачи земљишта) и у другим управним подручјима 
када је то одређено посебним прописом,

2) пољопривредни инспектор - обавља инспекцијски 
надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на 
примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног зе-
мљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и 
у другим управним подручјима када је то одређено посеб-
ним прописом.

Члан 19.
Шумарски инспектор обавља инспекцијски надзор у 

вези са придржавањем прописа који се односе на шуме и 
шумарство, ловство, националне паркове, репродуктивни 
материјал шумског дрвећа и грмља и у другим управним 
подручјима када је то одређено посебним прописом.

Члан 20.
Ветеринарски инспектор обавља инспекцијски надзор 

у вези са придржавањем прописа који се односе на здрав-
ствену заштиту животиња, заштиту и добробит животиња, 
ветеринарску дјелатност, ветеринарске лијекове и додатке и 
у другим управним подручјима када је то одређено посеб-
ним прописом.

Члан 21.
Водни инспектор обавља инспекцијски надзор у вези са 

придржавањем прописа који се односе на воде и у другим 
управним подручјима када је то одређено посебним про-
писом.

Члан 22.
У оквиру техничке инспекције инспекцијски надзор 

врше инспектори у звањима:
1) електроенергетски инспектор - обавља инспекцијски 

надзор у вези са придржавањем прописа из области елек-
троенергетике и у другим управним подручјима када је то 
одређено посебним прописом,

2) термоенергетски инспектор - обавља инспекцијски 
надзор у вези са придржавањем прописа из области тер-
моенергетике и у другим управним подручјима када је то 
одређено посебним прописом,

3) рударски инспектор - обавља инспекцијски надзор у 
вези са придржавањем прописа из области рударства и у 
другим управним подручјима када је то одређено посебним 
прописом,

4) геолошки инспектор - обавља инспекцијски надзор 
у вези са придржавањем прописа из области геологије и у 
другим управним подручјима када је то одређено посебним 
прописом,

5) електроенергетски инспектор у рударству - обавља 
инспекцијски надзор у вези са придржавањем прописа из 
области електроенергетика у рударству и у другим управ-
ним подручјима када је то одређено посебним прописом,

6) инспектор за нафту и гас - обавља инспекцијски над-
зор у вези са придржавањем прописа из области контро-
ле квалитета нафте и гаса који се стављају у промет и у 
другим управним подручјима када је то одређено посебним 
прописом.

Члан 23.
Саобраћајни инспектор обавља инспекцијски надзор 

у вези са придржавањем прописа који се односе на јавне 
путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед 
возила, жељезнице и жељезнички саобраћај, водни саобра-
ћај, поштански саобраћај, телекомуникације, међународни 
и међуентитетски превоз лица и ствари у друмском прево-
зу, електронски потпис и електронски документ и у другим 
управним подручјима када је то одређено посебним про-
писом.

Члан 24.
У оквиру урбанистичко-грађевинске и еколошке ин-

спекције инспекцијски надзор врше инспектори у звањима:
1) урбанистичко-грађевински инспектор - обавља ин-

спекцијски надзор у вези са придржавањем прописа који се 
односе на планирање и уређење простора, грађење и грађе-
винарство, грађевинске материјале и у другим управним 
подручјима када је то одређено посебним прописом,

2) еколошки инспектор - обавља инспекцијски надзор у 
вези са придржавањем прописа који се односе на заштиту 
животне средине, управљања отпадом и у другим управ-
ним подручјима када је то одређено посебним прописом.

Члан 25.
Инспектор рада обавља инспекцијски надзор у вези са 

придржавањем прописа који се односе на запошљавање, 
рад и радне односе, безбједност и здравље на раду и у дру-
гим управним подручјима када је то одређено посебним 
прописом.
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Члан 26.
(1) У оквиру здравствене инспекције инспекцијски над-

зор врше инспектори у звањима:
1) здравствени инспектор - обавља надзор над примје-

ном прописа који се односе на обављање здравствене и сто-
матолошке дјелатности и у другим управним подручјима 
када је то одређено посебним прописом,

2) фармацеутски инспектор - обавља надзор над при-
мјеном прописа који се односе на промет на мало и употре-
бу лијекова и медицинских средстава и у другим управним 
подручјима када је то одређено посебним прописом,

3) инспектор за нејонизујуће зрачење - обавља надзор 
над примјеном прописа који се односе на нејонизујућа зра-
чења и у другим управним подручјима када је то одређено 
посебним прописом,

4) инспектор за хемикалије и биоциде - обавља надзор 
над примјеном прописа који се односе на хемикалије и би-
оциде и у другим управним подручјима када је то одређено 
посебним прописом,

5) инспектор за социјалну заштиту - обавља надзор над 
примјеном прописа који се односе на социјалну, породичну 
и дјечју заштиту и у другим управним подручјима када је то 
одређено посебним прописом,

6) инспектор за предмете опште употребе и противепи-
демијску заштиту - обавља надзор над примјеном прописа 
који се односе на предмете опште употребе, санитарно-хи-
гијенско стање и противепидемијску заштиту у објектима и 
у другим управним подручјима када је то одређено посеб-
ним прописом.

(2) На нивоу јединица локалне самоуправе инспек-
цијски надзор обављају инспектори за предмете опште 
употребе и противепидемијску заштиту у областима из ста-
ва 1. тачка 6) овог члана.

(3) По налогу главног здравственог инспектора инспек-
тор из става 1. овог члана може обавити надзор и из друге 
области која је у надлежности здравствене инспекције.

Члан 27.
Инспектор за просвјету и спорт обавља инспекцијски 

надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на 
предшколско, основно, средње, високо образовање и обра-
зовање одраслих, ученички и студентски стандард, култу-
ру и дјелатности из области културе и спорта и у другим 
управним подручјима када је то одређено посебним про-
писом.

Члан 28.
Инспектор за заштиту од пожара обавља инспекцијски 

надзор у вези са придржавањем прописа који се односе на 
заштиту од пожара, експлозивне материје, запаљиве течно-
сти и гасове, као и остале опасне материје и у другим управ-
ним подручјима када је то одређено посебним прописом.

Члан 29.
Инспекцијски послови у односу на послове истог сте-

пена сложености у републичким органима управе и локал-
не самоуправе сматрају се пословима са посебним и отежа-
ним условима рада.

Члан 30.
(1) Послове инспектора може обављати лице које, осим 

прописаних општих и посебних услова за запошљавање 
у републичком органу управе на радном мјесту државног 
службеника, има високу стручну спрему, односно први 
циклус одговарајућег студија који се вреднује са најмање 
240 ECTS бодова или еквивалент, или први и други циклус 
који се у збиру вреднују са најмање 300 ECTS бодова или 
еквивалент, или интегрисани студиј који се вреднује са нај-
мање 300 ECTS бодова или еквивалент и има најмање три 
године радног искуства у одговарајућем смјеру и степену 
стручне спреме.

(2) Послове инспектора за посебан надзор и унутра-
шњу контролу може обављати лице које, осим прописаних 

општих и посебних услова за запошљавање у републичком 
органу управе на радном мјесту државног службеника, има 
високу стручну спрему, односно први циклус одговарајућег 
студија који се вреднује са најмање 240 ECTS бодова или 
еквивалент, или први и други циклус који се у збиру вред-
нују са најмање 300 ECTS бодова или еквивалент, или ин-
тегрисани студиј који се вреднује са најмање 300 ECTS бо-
дова или еквивалент и има најмање четири године радног 
искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме, 
од чега најмање једну годину радног искуства на послови-
ма инспектора у одговарајућем смјеру и степену стручне 
спреме.

(3) Послове главног републичког инспектора са стату-
сом помоћника директора Инспектората може обављати 
лице које, осим услова из става 1. овог члана, има и нај-
мање двије године радног искуства на пословима инспекто-
ра у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме.

(4) Инспекцијско звање инспектор стиче на основу 
испуњавања прописаних услова, распоредом на одређено 
радно мјесто или овлашћивањем за обављање послова из 
друге инспекцијске области ако испуњава услове стручне 
спреме прописане за обављање послова инспектора у тој 
инспекцијској области.

(5) Овлашћење из става 1. овог члана даје директор Ин-
спектората за инспекторе Инспектората, односно градона-
челник или начелник општине за инспекторе који послове 
инспекцијског надзора обављају на нивоу јединице локал-
не самоуправе, на основу потребе за извршавањем инспек-
цијског надзора из друге инспекцијске области, а на основу 
претходне сагласности Инспектората.

(6) Директор Инспектората, уз сагласност Владе, до-
носи правилник којим се прописује одговарајући смјер и 
степен стручне спреме за одређено инспекцијско звање, од-
носно одређену област надзора у складу са овима законом, 
а који ће се примјењивати и на инспекторе који послове ин-
спекцијског надзора обављају на нивоу јединица локалне 
самоуправе.

(7) На радноправни статус републичких инспектора 
примјењују се одредбе овог закона и одредбе закона којим 
се уређује радноправни статус државних службеника, а 
на радноправни статус инспектора у јединицама локалне 
самоуправе примјењују се одредбе овог закона и одредбе 
закона којим се уређује радноправни статус службеника и 
намјештеника у јединицама локалне самоуправе.

Члан 31.
(1) Инспектор је одговоран за повреду радних дужно-

сти утврђених прописима из члана 30. став 7. овог закона.
(2) Осим случајева који се односе и на друге државне 

службенике, односно службенике јединица локалне само-
управе, инспектор је одговоран за тежу повреду радних ду-
жности у случају када не предузме мјере или радње које је 
дужан предузети у инспекцијском надзору.

(3) Осим случајева који се односе на друге државне слу-
жбенике, односно службенике јединица локалне самоупра-
ве, инспектору ће престати радни однос у случају када је 
правоснажном пресудом осуђен за кривично дјело из групе 
кривичних дјела против службене дужности, утврђених 
Кривичним закоником Републике Српске.

Члан 32.
(1) Инспектор не може обављати привредне, трговачке 

или друге дјелатности, нити учествовати у раду стручних 
комисија органа управе које дају дозволе или мишљења за 
издавање дозвола за обављање дјелатности које подлијежу 
инспекцијском надзору, нити може у оквиру инспекцијског 
надзора давати претходна мишљења о испуњености услова 
или давати дозволе за обављање дјелатности које подлије-
жу инспекцијском надзору.

(2) О условима и случајевима у којима се може дати 
посебно одобрење за обављање додатне активности при-
мјењују се одредбе посебног прописа којим је то питање 
уређено за запослене у републичким органима управе и је-
диницама локалне самоуправе.
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Члан 33.

(1) Инспектор има службену легитимацију и значку.
(2) Влада, на приједлог Инспектората, доноси уредбу 

о садржају, облику, изгледу службене легитимације и знач-
ке републичких инспектора, инспектора јединице локалне 
самоуправе и инспектора за посебну и унутрашњу контро-
лу, поступак издавања легитимације, вођење евиденције о 
издатим, изгубљеним и замијењеним легитимацијама.

Члан 34.
(1) Инспектори који врше спољнотрговински надзор 

имају службену униформу.
(2) Правилник о изгледу и начину коришћења службе-

них униформи доноси директор Инспектората, уз сагла-
сност Владе.

Члан 35.
(1) Поступак инспекцијског надзора инспектор покреће 

и води по службеној дужности.
(2) Инспектор је обавезан да без одлагања поступи по 

представкама физичких лица, привредних друштава, пре-
дузетника, јавних предузећа, установа, агенција, удружења 
и других правних лица које се односе на повреду прописа 
из његове надлежности, изврши инспекцијски надзор, а о 
утврђеном чињеничном стању и предузетим мјерама, писа-
ним путем, обавијести подносиоца представке у року од 30 
дана од дана пријема представке.

(3) Ако подносилац представке понови представку која 
у односу на претходно поднесену не садржи нове чиње-
нице, околности или доказе у односу на оне које су већ 
утврђене, подносилац представке се обавјештава да је по-
ступљено по представци.

(4) Инспектор је обавезан да у обављању инспекцијског 
надзора чува идентитет подносиоца представке, осим ако 
се инспекцијска контрола не може обавити без упознавања 
субјекта надзора са идентитетом подносиоца представке.

(5) Инспектор је обавезан да чува личне, комерцијалне 
и друге податке који су под одређеном заштитом, а до којих 
дође приликом вршења инспекцијског надзора.

(6) Изузетно од става 2. овог члана, ако се ради о по-
вреди права из радног односа, инспектор је обавезан да о 
утврђеном чињеничном стању и предузетим мјерама, писа-
ним путем, обавијести и синдикат у року од 30 дана од дана 
пријема представке.

Члан 36.
(1) Инспектор у обављању инспекцијског надзора са-

мостално води поступак, доноси рјешење и предузима мје-
ре и радње у оквиру својих права, дужности и овлашћења 
утврђених овим законом и другим прописима.

(2) Нико не може коришћењем службеног положаја 
или на други начин онемогућити или ометати инспектора 
у вршењу инспекцијског надзора и предузимању мјера и 
радњи за које је овлашћен.

(3) Инспектор је дужан да обавијести директора Ин-
спектората о сваком битнијем нарушавању дигнитета, са-
мосталности и незаконитог утицаја на његов рад.

Члан 37.
(1) Инспектори предвиђени овим законом у вршењу по-

слова инспекцијског надзора користе јединствени инспек-
цијски информациони систем.

(2) Јединствени инспекцијски информациони систем је 
управљачки информациони систем који у потпуности подр-
жава све процесе рада инспекција у Републици Српској.

(3) Упутство о садржају и начину коришћења једин-
ственог инспекцијског информационог система из става 1. 
овог члана прописује директор Инспектората.

Члан 38.
У поступку инспекцијског надзора инспектор има пра-

во и дужност да:

1) затражи и прегледа исправе на основу којих се може 
утврдити идентитет лица које је субјекат надзора и лица 
које је затечено у поступку надзора,

2) узме изјаву од одговорног лица субјеката надзора, 
као и од лица затечених приликом надзора,

3) прегледа и документује објекте, стамбене и пословне 
просторије и просторе, луке, земљиште, привремена гра-
дилишта и извођења радова, постројења, уређаје и опрему, 
возила, средства рада и друге предмете, предмете који се 
стављају у промет, робу у промету, обављање дјелатности, 
пословне књиге и регистре, компјутерске програме, подат-
ке, аудио и видео записе, опште и појединачне акте, еви-
денције, уговоре, јавне исправе и другу документацију која 
омогућава увид у поступање субјекта надзора и правилно 
примјењивање прописа,

4) узима узорке робе, других предмета и материја који 
су потребни за утврђивање чињеничног стања,

5) налаже мјерења и испитивања које обавља овлашће-
на стручна организација,

6) предузима или налаже предузимање одговарајућих 
мјера и радњи, односно забрани вршење одређених радњи 
с циљем потпунијег утврђивања чињеничног стања,

7) привремено одузме документацију, предмете, робу 
или друге ствари,

8) предузме друге мјере и радње за које је овлашћен за-
коном или другим прописом,

9) понуди робу одузету у поступку надзора субјекту 
надзора ради откупа,

10) наложи субјекту надзора уништавање одузете робе.

Члан 39.
У вршењу инспекцијског надзора инспектор је обаве-

зан да:
1) најави код субјекта надзора обављање инспекцијског 

прегледа, осим ако би најава умањила успјешност инспек-
цијског надзора,

2) укаже субјекту надзора на права која може користити 
у поступку инспекцијског прегледа,

3) сачини записник о извршеном инспекцијском прегледу,
4) изда потврду о одузимању за привремено одузету до-

кументацију, предмете и друге ствари,
5) предузме и друге мјере и радње за које је овлашћен.

Члан 40.
(1) Инспекторат оснива организациону јединицу за по-

себну и унутрашњу контролу, са циљем утврђивања неза-
конитог рада, недоличног понашања инспектора и осталих 
евентуалних злоупотреба које је извршио инспектор.

(2) Послове посебне и унутрашње контроле врше ин-
спектори за посебну и унутрашњу контролу.

(3) У мјери у којој је то неопходно за утврђивање чиње-
ница битних за вршење унутрашње контроле инспектор из 
става 1. овог члана у односу на субјекте надзора има права 
и обавезе из чл. 38. и 39. овог закона.

(4) Посебна и унутрашња контрола може бити редовна, 
ванредна, посредна и непосредна.

(5) Посебну и унутрашњу контролу из става 4. овог 
члана инспектор за посебну и унутрашњу контролу може 
вршити и уз помоћ другог инспектора, обављањем понов-
ног инспекцијског прегледа код истог субјекта надзора ако 
се сумња да претходни инспекцијски преглед није извршен 
у складу са прописима који се примјењују у поступку ин-
спекцијског надзора.

(6) Правилник којим се уређују поступак и начин врше-
ња посебне и унутрашње контроле и друга питања од зна-
чаја за рад посебне и унутрашње контроле доноси директор 
Инспектората, уз сагласност Владе.

Члан 41.
(1) Субјекат надзора је странка у поступку инспек-

цијског надзора.



 

6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 18 4.3.2020.

(2) Друга лица немају својство странке у поступку ин-
спекцијског надзора.

(3) Субјекат надзора има право да даје примједбе на 
поступање инспектора у току инспекцијског надзора и на 
тачност утврђеног чињеничног стања.

(4) Ако инспектор, током вршења инспекцијског над-
зора утврди да је субјекат надзора ангажовао привредно 
друштво или предузетника који није регистрован у Репу-
блици Српској и да постоје неправилности, предузима про-
тив субјекта надзора мјере и радње прописане законом.

Члан 42.
(1) Субјекат надзора обавезан је да инспектору дозво-

ли и омогући несметано вршење инспекцијског прегледа, 
даје обавјештења и ставља на увид исправе, односно подат-
ке који су потребни за вршење инспекцијског прегледа и 
обезбиједи услове неопходне за несметан рад и утврђивање 
чињеничног стања.

(2) Да би на потпунији начин утврдио чињенично стање, 
инспектор може од субјекта надзора затражити извршење 
поједине радње и током вршења инспекцијског прегледа.

(3) Субјекат надзора обавезан је да поступи по прије-
длогу и налогу инспектора.

(4) За извршење наложених радњи из става 2. овог чла-
на одговарају субјекат надзора и одговорно лице у субјекту 
надзора.

Члан 43.
(1) Субјекат надзора обавезан је да најкасније у року 

од три дана од дана истека рока одређеног за поступање по 
рјешењу писмено обавијести инспектора да је поступио по 
рјешењу.

(2) Уз обавјештење из става 1. овог члана субјекат над-
зора обавезан је да достави и доказ о извршењу наложених 
мјера ако природа извршења мјере то дозвољава.

Члан 44.
(1) Лице које није субјекат надзора обавезно је да дозво-

ли вршење инспекцијског прегледа када постоји основана 
сумња да се у његовим објектима налазе предмети који су у 
вези са инспекцијским надзором.

(2) Ако лице из става 1. овог члана не дозволи вршење 
инспекцијског прегледа, према њему се примјењују овла-
шћења која инспектор у инспекцијском надзору има према 
субјекту надзора.

Члан 45.
Инспекцијски преглед спроводи се као:
1) непосредни инспекцијски преглед, који се спрово-

ди код субјекта надзора директним увидом у опште и по-
јединачне акте, услове и начин рада и поступања субјекта 
надзора у вези са придржавањем прописа и представља 
основни метод утврђивања чињеничног стања у поступку 
инспекцијског надзора,

2) посредни инспекцијски преглед, који се спроводи у 
службеним просторијама Инспектората, односно јединице 
локалне самоуправе, увидом у достављене податке и доку-
ментацију.

Члан 46.
(1) Инспекцијски преглед може бити редовни, ванредни 

и контролни.
(2) Редовни инспекцијски преглед врши се у складу са 

плановима рада инспекцијских органа.
(3) Ванредни инспекцијски преглед врши се када дође 

до промјена околности у односу на утврђени план рада, а 
реализује се ако то затражи орган који је надлежан за врше-
ње надзора над радом инспекцијског органа или ресорно 
министарство, односно на основу иницијатива других ор-
гана, правних или физичких лица.

(4) Контролни инспекцијски преглед врши се ради 
утврђивања извршења мјера које су наложене субјекту над-
зора у оквиру редовног и ванредног инспекцијског прегледа.

Члан 47.
(1) Инспекцијски преглед врши се уз присуство субјек-

та надзора, односно одговорног лица у субјекту надзора 
или другог лица које обавља послове код субјекта надзора. 

(2) Инспекцијски преглед код субјекта надзора може се 
извршити и без присуства одговорног или другог лица су-
бјекта надзора ако би одлагање вршења инспекцијског пре-
гледа умањило успјешност инспекцијског прегледа.

(3) Ако инспектор не затекне одговорно или друго лице, 
а није могуће извршити инспекцијски преглед без прису-
ства неког од њих, инспектор оставља позив одговорном 
лицу да у одређено вријеме присуствује вршењу инспек-
цијског прегледа или да обезбиједи присуство другог лица.

(4) Ако одговорно или друго лице субјекта надзора и 
поред позива из става 3. овог члана не буде присутно у 
одређено вријеме, сматра се да није омогућило вршење ин-
спекцијског прегледа.

(5) У случају из става 4. овог члана, инспектор оставља 
нови позив да одговорно или друго лице у одређено врије-
ме буде присутно ради вршења прегледа, уз упозорење да 
ће се субјекту надзора у случају поновног неодазивања 
изрећи мјера забране обављања дјелатности у складу с 
овим законом.

(6) Ако се одговорно или друго лице субјекта надзора и 
поред позива из става 5. овог члана не одазове, инспектор 
субјекту надзора изриче мјеру забране обављања дјелатно-
сти у складу с овим законом.

(7) Изречена забрана из става 6. овог члана траје све 
док се инспектору не омогући обављање инспекцијског 
прегледа.

(8) Оштећење, уништење или уклањање позива из ст. 3. 
и 5. овог члана не утиче на ваљаност његовог достављања.

Члан 48.
(1) У свим случајевима у којима инспекцијском прегле-

ду није присуствовало одговорно или друго лице субјекта 
надзора инспектор оставља лицу које је присуствовало 
инспекцијском прегледу један примјерак записника о извр-
шеном инспекцијском прегледу, са упозорењем да субјекат 
надзора може у року од три дана од дана уручења записни-
ка приговорити на записником утврђено чињенично стање 
и приложити доказе.

(2) Право субјекта надзора на оспоравање утврђеног 
чињеничног стања не утиче на даљи ток вођења поступка и 
предузимање мјера.

Члан 49.
(1) Инспектор може наложити субјекту надзора да у року, 

који не може бити дужи од 15 дана, припреми или достави 
тачне и потпуне податке, обавјештења и друге материјале 
који су му потребни за обављање инспекцијског надзора.

(2) Ако субјекат надзора не поступи у складу са ставом 
1. овог члана, сматра се да онемогућава обављање инспек-
цијског надзора.

Члан 50.
(1) Инспектор сачињава записник о инспекцијском пре-

гледу на мјесту вршења инспекцијског прегледа током не-
посредног инспекцијског надзора.

(2) Изузетно од става 1. овог члана, кад због обима и 
сложености инспекцијског надзора, његове природе и окол-
ности није могуће сачинити записник у току инспекцијског 
прегледа, записник се сачињава у службеним просторијама 
органа, у року од три дана од дана извршеног прегледа.

(3) Инспектор сачињава записник о инспекцијском пре-
гледу у службеним просторијама када се ради о посредном 
инспекцијском надзору, у складу са чланом 45. тачка 2) 
овог закона.

(4) Записник о инспекцијском прегледу садржи и позив 
субјекту надзора да утврђену неправилност отклони одмах 
или у одређеном краћем року ако природа неправилности 
то дозвољава.
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(5) У случају отклањања неправилности из става 4. овог 

члана, инспектор неће доносити рјешење којим налаже от-
клањање неправилности.

Члан 51.
(1) Инспектор и овлашћено, одговорно или друго лице 

субјекта надзора које је присуствовало инспекцијском пре-
гледу потписују записник након завршеног инспекцијског 
прегледа.

(2) Ако лице из става 1. овог члана одбије да потпише 
записник, инспектор констатује разлоге његовог одбијања.

(3) Одбијање потписивања записника не задржава даље 
вођење поступка.

(4) Субјекту надзора уручује се или доставља примје-
рак записника.

(5) Један примјерак записника о обављеном инспек-
цијском надзору поводом повреде радника на раду и у вези 
са радом, код послодавца, обавезно се уручује или доста-
вља и повријеђеном раднику или његовом овлашћеном за-
ступнику, а у случају повреде са смртним исходом, доста-
вља се члану његове породице.

Члан 52.
(1) Инспекторат, путем посебне организационе једи-

нице, може организовати службене савјетодавне посје-
те микропривредним субјектима који су регистровани у 
периоду краћем од годину дана или у случају доношења 
новог прописа који субјекат надзора примјењује у свом по-
словању.

(2) Службена савјетодавна посјета је облик превентив-
ног дјеловања, пружањем стручне и савјетодавне подршке 
субјекту надзора на лицу мјеста, чији је циљ спречавање 
настанка незаконитости и штетних посљедица.

(3) О извршеној посјети из става 1. овог члана сачињава 
се службена забиљешка.

(4) Током службених савјетодавних посјета неће се 
предузимати инспекцијске мјере за уочене неправилности, 
изузев ако се утврди да субјекат надзора није пријавио рад-
ника на обавезне видове осигурања, да је у питању повреда 
или угрожавање живота и здравља људи, или другог важног 
јавног интереса.

Члан 53.
(1) Инспектор је обавезан да води евиденције о изврше-

ним инспекцијским прегледима.
(2) Инспекцијски орган има право да врши обраду лич-

них података који су неопходни да би се испуниле надле-
жности утврђене законом.

(3) Садржај и начин вођења евиденција из става 1. овог 
члана прописује правилником директор Инспектората, уз 
сагласност Владе.

Члан 54.
(1) У случају основане сумње да субјекат надзора оба-

вља дјелатност у супротности са законом, инспектор може, 
ради утврђивања чињеничног стања, извршити све потреб-
не мјере и радње (користити услугу или купити робу), без 
претходне најаве и предочавања субјекту надзора службене 
легитимације.

(2) У поступку инспекцијског прегледа инспектор је 
овлашћен да путем непосредног опажања прикупља доказе 
и податке корисне за утврђивање чињеничног стања и врши 
друга овлашћења ради утврђивања чињеница из става 1. 
овог члана.

(3) Након завршеног инспекцијског прегледа из става 1. 
овог члана и утврђеног чињеничног стања, инспектор пре-
дочава субјекту надзора службену легитимацију и сачиња-
ва записник о извршеној инспекцијској контроли.

(4) Предузимање радњи из става 1. овог члана не сма-
тра се подстрекавањем или навођењем субјекта надзора на 
чињење прекршаја.

Члан 55.
(1) Када је у поступку инспекцијског надзора неопход-

но ући у стан или другу просторију, а оправдано се сумња 
да би се претресом стана или друге просторије могли наћи 
предмети или други трагови који би могли да буду од кључ-
не важности за поступак, ако му власник или корисник 
стана или друге просторије не дозволе улазак, инспектор 
примјењује одредбе прописа којим је регулисан прекршај-
ни поступак, тако да надлежном суду подноси захтјев за 
издавање наредбе за претресање стана, просторија и лица.

(2) Радњу доказивања из става 1. овог члана врше нај-
мање два инспектора, уз примјену одредаба прописа којим 
је регулисан прекршајни поступак.

(3) Докази прибављени предузимањем радњи докази-
вања из става 1. овог члана користе се искључиво у поступ-
ку инспекцијског надзора, односно у прекршајном поступ-
ку.

Члан 56.
(1) Инспектор предузима мјере и радње на основу чиње-

ница и околности утврђених у инспекцијском прегледу.
(2) Ако инспектор у вршењу инспекцијског надзора 

утврди да је повријеђен пропис, рјешењем налаже отклања-
ње незаконитости, неправилности и недостатака и одређује 
рок за њихово извршење.

(3) Рјешењем из става 2. овог члана може се, зависно од 
предмета и природе утврђених незаконитости, неправил-
ности и недостатака у раду:

1) наложити доношење, стављање ван снаге или од-
гађање извршења одговарајућег акта и предузимање дру-
гих одговарајућих мјера утврђених посебним прописом 
потребних ради отклањања незаконитости, неправилности 
и недостатака у раду,

2) забранити субјекту надзора обављање дјелатности, 
поступање или предузимање радњи које су у супротности 
са другим законом или прописом до отклањања незакони-
тости, неправилности и недостатака,

3) наредити субјекту надзора отклањање незакони-
тости, неправилности и недостатака, одређујући начин и 
рок за њихово отклањање,

4) предузети друге мјере и радње утврђене посебним 
прописом.

(4) Изузетно од ст. 2. и 3. овог члана, ако инспектор у 
вршењу инспекцијског надзора утврди да субјекат надзора 
не посједује рјешење о упису у судски регистар, односно 
да не посједује рјешење о регистрацији предузетника, рје-
шењем изриче мјеру забране обављања незаконите дјелат-
ности до отклањања неправилности.

(5) У случају изрицања мјере забране из става 4. овог 
члана, инспектор одузима робу, опрему, уређаје, средства 
за рад, превозна и друга средства или њихове дијелове ради 
онемогућавања даљег обављања дјелатности.

(6) Инспектор обавјештава Пореску управу о предузе-
тим мјерама из става 4. овог члана и доставља записник о 
извршеном инспекцијском прегледу ради утврђивања поре-
ске основице и наплате пореске обавезе.

(7) На начин прописан у ст. 4, 5. и 6. овог члана посту-
паће и инспектори Пореске управе и инспектори Републич-
ке управе за игре на срећу у заједничким контролама чији је 
предмет надзор над поштовањем одредаба о регистрацији 
субјеката за обављање одређене дјелатности у складу са по-
себним прописима.

(8) Инспектор је овлашћен да у поступку инспекцијског 
надзора, осим налагања мјера за које је овлашћен посебним 
прописом, наложи и неку од мјера из става 3. овог члана.

(9) Ако инспектор субјекту надзора забрањује оба-
вљање дјелатности, а он дјелатност обавља у више орга-
низационих јединица (погона, фабрика, продавница, из-
двојених пословних мјеста, радилишта и слично), забрана 
обављања дјелатности односиће се на пословни простор, 
односно просторију гдје је учињена повреда прописа, ако 
посебним законом није другачије прописано.
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(10) Инспектор издаје прекршајни налог за учињени 
прекршај.

(11) Инспектор подноси захтјев за покретање прекршај-
ног поступка.

Члан 57.
Поред овлашћења из члана 56. овог закона, инспектор 

је обавезан да:
1) одмах пријави надлежном јавном тужилаштву кри-

вично дјело за које сазна у току инспекцијског надзора,
2) предузме мјере да би се сачували трагови кривичног 

дјела, предмети на којима је или помоћу којих је учиње-
но кривично дјело и други докази и да обавијести, без од-
гађања, овлашћено службено лице,

3) обавјештава други орган о потреби предузимања мје-
ра из надлежности тог органа,

4) предузима друге мјере и радње утврђене посебним 
прописом.

Члан 58.
Ако инспектор у вршењу инспекцијског надзора утврди 

да је остварена противправна имовинска корист, односно 
да постоје оправдани разлози за одређивање заштитне мје-
ре или мјере безбједности, обавезан је да, уз предузимање 
мјера из члана 56. ст. 10. и 11. и члана 57. овог закона, пре-
длаже суду и одузимање утврђеног износа противправно 
стечене имовинске користи, односно предлаже или изриче 
заштитну мјеру или предлаже изрицање мјере безбједно-
сти.

Члан 59.
(1) Инспектор може предузети истовремено више мјера 

утврђених овим и другим законима.
(2) Инспектор мјере прописане овим и другим законима 

предузима без одлагања, а најкасније у року од осам дана 
од дана завршетка инспекцијског прегледа и утврђивања 
свих чињеница пресудних за њихово предузимање.

(3) Непредузимање мјера у року из става 2. овог члана 
не искључује обавезу и могућност њиховог каснијег пре-
дузимања.

Члан 60.
(1) Инспекцијске мјере инспектор изриче усменим рје-

шењем у случајевима када:
1) оцијени да се на тај начин отклања непосредна опа-

сност по живот и здравље људи, животиња, имовину веће 
вриједности и опасност по животну средину,

2) ако утврди да субјекат надзора не посједује одобрење 
за рад или није регистрован за обављање дјелатности,

3) је у питању заштита другог важног јавног интереса.
(2) У случају из става 1. овог члана, инспектор је оба-

везан да у року од три дана од дана извршеног прегледа 
донесе рјешење у писаној форми.

(3) У случају да је рјешењем из става 1. овог члана изре-
чена мјера забране, обиљежава се истовремено са њеним 
изрицањем.

Члан 61.
(1) Против рјешења инспектора може се изјавити жалба 

ресорном министарству у року од осам дана од дана доста-
вљања рјешења.

(2) Када је ресорно министарство субјекат надзора, 
жалба против рјешења инспектора није дозвољена, али се 
може покренути управни спор.

(3) Жалба изјављена на рјешење инспектора не одлаже 
извршење рјешења.

Члан 62.
(1) Изузетно од члана 61. став 3. овог закона, на обра-

зложен приједлог жалиоца изјављеног уз жалбу може се 
дозволити да жалба одлаже извршење рјешења до доноше-
ња одлуке о жалби, ако жалилац учини вјероватним да би 

извршењем рјешења наступила знатна материјална штета 
која се на други начин не може отклонити, а одлагање се не 
противи јавном интересу.

(2) О приједлогу из става 1. овог члана одлучује закључ-
ком директор Инспектората.

(3) Против закључка из става 2. овог члана жалба није 
допуштена.

Члан 63.
(1) Субјекат надзора обавезан је да поступи по рјешењу 

инспектора.
(2) Инспектор прати извршење изречених мјера у рје-

шењу.
(3) Извршење рјешења инспектора покреће се на осно-

ву рјешења које је постало извршно и извршеног инспек-
цијског прегледа којим је утврђено да извршеник, у оста-
вљеном року, није извршио мјере изречене у рјешењу или 
их је извршио само дјелимично.

Члан 64.
Након што инспектор утврди да извршеник није извр-

шио мјере изречене у рјешењу или их је извршио само дје-
лимично, обавјештава извршеника да је рјешење постало 
извршно и наводи начин принудног извршења рјешења, у 
зависности од природе извршеникове обавезе.

Члан 65.
(1) На писмени приједлог извршеника може се у оправ-

даним случајевима дозволити одлагање принудног изврше-
ња рјешења, осим ако законом или другим прописом није 
искључена могућност одлагања извршења мјере наложене 
рјешењем и ако се то не противи јавном интересу.

(2) О приједлогу из става 1. овог члана одлучује исти 
орган и по истом поступку како је прописано чланом 62. 
овог закона.

Члан 66.
Кад постоји могућност да се извршење спроведе на 

више начина и примјеном различитих принудних средста-
ва, извршење се спроводи на начин и средствима који дово-
де до циља у најкраћем року.

Члан 67.
(1) Ако се обавеза изречена у рјешењу инспектора 

састоји у извршењу одређене радње или је рјешењем ин-
спектора извршеник обавезан да нешто допусти или трпи, а 
извршеник поступа противно таквим обавезама, инспектор 
ће новчаним казнама принудити извршеника на извршење 
обавезе.

(2) Новчана казна, која се на основу става 1. овог чла-
на изриче први пут, износи 1.000 КМ одговорном лицу у 
правном лицу, републичком органу управе и органу једи-
нице локалне самоуправе и предузетнику, а физичком лицу 
500 КМ, а свака сљедећа новчана казна изриче се у истом 
износу.

(3) Истовремено са изрицањем новчане казне инспек-
тор ће извршенику, ако то природа ствари дозвољава, оста-
вити нови рок за поступање по рјешењу, који не може бити 
дужи од 15 дана, уз упозорење да ће му ако до тог рока не 
поступи по рјешењу, поново изрећи новчану казну.

(4) Ако инспектор оцијени да извршеник и поред изре-
чене новчане казне из става 2. овог члана неће поступити 
по рјешењу, може му забранити обављање дјелатности, о 
чему се извршеник унапријед упозорава.

(5) Забрана из става 4. овог члана траје све док изврше-
ник у потпуности не поступи по рјешењу.

(6) Новчану казну и забрану из ст. 2. и 4. овог члана ин-
спектор изриче закључком, на који није дозвољена жалба.

(7) Наплаћене новчане казне се не враћају.

Члан 68.
(1) Ако се обавеза изречена у рјешењу инспектора 

састоји од извршења одређене радње коју умјесто извр-
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шеника може извршити неко друго лице, а извршеник је 
не изврши или је изврши само дјелимично, извршење рје-
шења може се спровести преко других лица о трошку извр-
шеника.

(2) У случају из става 1. овог члана, инспектор 
закључком налаже извршенику да унапријед положи 
износ који је потребан за подмирење трошкова извршења 
и одређује да ће се коначан обрачун између предујмље-
них и стварно учињених трошкова извршења утврдити 
накнадно.

(3) Закључак из става 2. овог члана је извршан и доста-
вља се уз обавјештење из члана 64. овог закона.

Члан 69.
(1) Ако се извршење уопште не може спровести или се 

не може спровести на начин дефинисан чл. 67. и 68. овог за-
кона, рјешење се може спровести и непосредном принудом, 
о чему се извршеник унапријед упозорава у обавјештењу.

(2) Облик и начин непосредне принуде одређује ин-
спектор у складу са природом изречене мјере.

Члан 70.
(1) Трошкове принудног извршења рјешења сноси 

извршеник који је био обавезан да изврши наложену ин-
спекцијску мјеру.

(2) О трошковима извршења и обрачуну између пре-
дујмљених и стварно учињених трошкова извршења из 
члана 68. овог закона одлучује се посебним закључком на-
кон спроведеног поступка принудног извршења.

(3) Против закључка из става 2. овог члана дозвољена 
је посебна жалба.

Члан 71.
(1) Рјешење инспектора које гласи на новчану обавезу 

принудно извршава Пореска управа у складу са законом.
(2) На извршно рјешење инспектор ставља клаузулу 

извршности и рјешење доставља Пореској управи на по-
ступак принудне наплате.

Члан 72.
Одредбе овог закона о принудном извршењу рјешења 

примјењују се и за принудно извршење закључка.

Члан 73.
(1) У поступку инспекцијског надзора инспектор је 

овлашћен да узме узорке за лабораторијску анализу.
(2) Трошкове анализа сноси:
1) увозник, без обзира на резултате анализе,
2) произвођач или увозник у случају потребе да се ана-

лизом провјере информације о исправности производа која 
је утврђена ван Републике Српске, без обзира на резултат 
анализе, а ако произвођач, односно увозник није на терито-
рији Републике Српске, трошкове сноси субјекат надзора,

3) сви други субјекти надзора ако анализа покаже да је 
узорак неисправан.

(3) Правилник којим се прописују поступак узимања 
узорака и њиховог чувања, начин достављања стручним 
лабораторијама и трошкова поступка узорковања доноси 
директор Инспектората, уз сагласност Владе.

Члан 74.
(1) Инспектор обиљежава мјеру забране изречену у по-

ступку инспекцијског надзора, а може и одузети опрему, 
уређаје, средства за рад, превозна и друга средства или њи-
хове дијелове ради обезбјеђења поштовања забране.

(2) Правилник којим се прописује начин обиљежавања 
мјера забране изречених у поступку инспекцијског надзора 
доноси директор Инспектората, уз сагласност Владе.

Члан 75.
(1) Инспектор одузима робу у случајевима прописаним 

овим или посебним законом.

(2) О одузимању робе инспектор доноси рјешење и 
издаје потврду о одузимању робе.

(3) Рјешење и потврда о одузетој роби су документи на 
основу којих се роба откупљује, преузима и складишти, од-
носно одређује други начин поступања у складу са овим 
законом.

(4) Ако се одузета роба може даље прометовати и упо-
требљавати, инспектор ће, уз претходну сагласност дирек-
тора Инспектората и непосредног руководиоца, односно 
градоначелника или начелника општине и непосредног ру-
ководиоца, понудити субјекту надзора од којег је роба оду-
зета да робу откупи на лицу мјеста, према вриједностима 
робе по којим је затечена у промету, а у недостатку тога, 
према просјечној тржишној вриједности такве робе у про-
мету.

(5) Изузетно од става 4. овог члана, робу одузету у ин-
спекцијском надзору, чија је производња, промет или упо-
треба у складу са посебним прописима забрањена и робу 
која се у складу са посебним прописима не може ставити 
у даљи промет, субјекат надзора на одговарајући начин 
уништава након коначности одлуке о одузимању робе, уз 
неопходне мјере контроле којима се онемогућава понов-
но стављање робе у промет и употребу, односно којим се 
обезбјеђује трајно уништавање битних својстава робе, уз 
поштовање прописа о заштити животне средине.

(6) Чињеницу уништавања одузете робе из става 5. овог 
члана инспектор констатује у записнику.

(7) Ако је за одузету робу потребно осигурати ускла-
диштење и чување, инспектор ће о ускладиштењу и чувању 
одлучити у рјешењу о одузимању робе, а може је привре-
мено оставити на чување код субјекта надзора, чија је ду-
жност да чува робу која му је повјерена.

(8) Ако субјекат надзора не откупи одузету робу у скла-
ду са ставом 4. овог члана, директор Инспектората, односно 
градоначелник или начелник општине, након коначности 
одлуке о одузимању робе, одређује за сваки појединачни 
случај даљи начин поступања са одузетом робом, у зави-
сности од врсте и природе робе, у складу са уредбом Владе 
из става 15. овог члана.

(9) Изузетно од става 8. овог члана, са одузетом ро-
бом се може одмах поступати ако је та роба подложна 
пропадању или ако њено чување изискује трошкове који 
су несразмјерно велики у односу на вриједност одузете 
робе.

(10) Изузетно од става 4. овог члана, одузети шумски 
дрвни сортименти предају се надлежном шумском газдин-
ству Јавног предузећа шумарства “Шуме Републике Срп-
ске” (у даљем тексту: Јавно предузеће) ради ускладиштења, 
чувања и даљег поступања.

(11) Потврда о одузетој роби коју издаје надлежни ин-
спектор документ је на основу кога Јавно предузеће пре-
узима и складишти шумске дрвне сортименте, те након 
спроведеног поступка и коначности одлуке инспектора о 
одузимању робе врши продају робе.

(12) Изузетно од става 11. овог члана, Јавно предузеће 
може одмах продати одузете шумске дрвне сортименте ако 
су подложни пропадању или ако њихово чување изискује 
трошкове који су несразмјерно велики у односу на њихову 
вриједност.

(13) Средства од продате робе из ст. 11. и 12. овог члана 
уплаћују се на жиро рачун Јавног предузећа.

(14) Средства добијена продајом робе приход су буџе-
та Републике Српске, изузев средстава добијених продајом 
одузетих дрвних сортимената, која се расподјељују у скла-
ду са уредбом Владе из става 15. овог члана.

(15) Начине ускладиштења, чувања, откупа и уништа-
вања и друге видове располагања робом одузетом у поступ-
ку инспекцијског надзора уредбом прописује Влада.

Члан 76.
(1) О одузимању робе и других ствари инспектор са-

чињава потврду.
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(2) Потврда из става 1. овог члана садржи податке о 
имену и презимену, односно називу субјекта надзора, вре-
мену и мјесту одузимања, правном основу за одузимање, 
врсти, вриједности, количини и другим за идентификацију 
важним обиљежјима робе и других ствари и потпис ин-
спектора.

Члан 77.
У поступку инспекцијског надзора на питања која нису 

регулисана овим законом примјењују се одредбе Закона о 
општем управном поступку.

ГЛАВА IV

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 78.
(1) Новчаном казном од 3.000 КМ до 9.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице ако не поступи по рјешењу ин-
спектора (члан 63. став 1).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и пре-
дузетник, одговорно лице у правном лицу, односно одго-
ворно лице у републичком органу и органу јединице локал-
не самоуправе новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и фи-
зичко лице новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 КМ.

Члан 79.
(1) Новчаном казном од 2.000 КМ до 6.000 КМ казниће 

се за прекршај правно лице ако:
1) инспектору не дозволи или не омогући вршење ин-

спекцијског прегледа, или не пружи обавјештења и не стави 
на увид исправе, односно податке који су потребни за врше-
ње прегледа, не обезбиједи услове неопходне за несметан 
рад и утврђивање чињеничног стања (члан 42. став 1),

2) не поступи по налогу инспектора који је дат током 
вршења инспекцијског прегледа (члан 42. став 3),

3) онемогући вршење инспекцијског прегледа, тако да 
и упркос достављеном позиву не присуствује вршењу ин-
спекцијског прегледа или не обезбиједи присуство другог 
лица у инспекцијском прегледу (члан 47),

4) не поступи по налогу инспектора да, у року који му 
инспектор одреди, припреми или достави тачне и потпуне 
податке, обавјештења и друге материјале који су потребни 
за обављање инспекцијског надзора (члан 49).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и пре-
дузетник, одговорно лице у правном лицу, односно одго-
ворно лице у републичком органу управе и органу јединице 
локалне самоуправе новчаном казном од 1.000 КМ до 3.000 
КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и фи-
зичко лице новчаном казном од 800 КМ до 2.400 КМ.

(4) Новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ казниће се 
физичко лице које на захтјев инспектора не стави на увид 
исправе којим се може утврдити његов идентитет (лична 
карта, пасош и слично), (члан 38. тачка 1).

(5) Новчаном казном од 200 КМ до 600 КМ казниће се 
физичко лице које не дозволи вршење инспекцијског пре-
гледа када постоји основана сумња да се у његовим објек-
тима налазе предмети који су у вези са инспекцијским пре-
гледом (члан 44. став 1).

Члан 80.
(1) Новчаном казном од 500 КМ до 1.500 КМ казниће се 

за прекршај правно лице ако у прописаном року писмено 
не обавијести инспектора о извршењу рјешења и не доста-
ви доказ о томе (члан 43).

(2) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и преду-
зетник, одговорно лице у правном лицу, односно одговорно 
лице у републичком органу управе и органу јединице локал-
не самоуправе новчаном казном од 200 КМ до 600 КМ.

(3) За прекршај из става 1. овог члана казниће се и фи-
зичко лице новчаном казном од 100 КМ до 300 КМ.

ГЛАВА V

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 81.
Поступци који до дана ступања на снагу овог закона 

нису правоснажно окончани по одредбама Закона о инспек-
цијама у Републици Српској (“Службени гласник Републи-
ке Српске”, бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16) окончаће се по 
одредбама тог закона.

Члан 82.
Ако је посебним материјалним прописом којим се 

уређују поједине области из чл. 16. до 28. овог закона 
одређено да инспекцијски надзор врше неки други органи 
управе или инспектори, инспекцијски надзор ће вршити 
инспекцијски органи одређени овим законом.

Члан 83.
(1) Инспекторат ће у року од шест мјесеци од дана сту-

пања на снагу овог закона започети процес преузимања ин-
спектора рада који послове инспекцијског надзора обављају 
на нивоу јединица локалне самоуправе, а који су затечени на 
тим пословима даном ступања на снагу овог закона,.

(2) Инспектори из става 1. овог члана настављају да 
обављају послове инспекцијског надзора из припадајућих 
области надзора на нивоу јединица локалне самоуправе до 
преузимања у Инспекторат.

Члан 84.
Ступањем на снагу овог закона лица затечена у оба-

вљању послова унутрашње контроле настављају да раде на 
пословима посебне и унутрашње контроле.

Члан 85.
Јединице локалне самоуправе дужне да до 1. јануара 

2021. године обезбиједе претпоставке за рад у јединстве-
ном инспекцијском информационом систему.

Члан 86.
(1) Влада ће у року од 90 дана од дана ступања на снагу 

овог закона донијети сљедеће подзаконске акте:
1) Уредбу о садржају, облику и изгледу службене леги-

тимације и значке инспектора (члан 33. став 2),
2) Уредбу о начину ускладиштења, чувања и распола-

гања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора 
(члан 75. став 15).

(2) Директор Инспектората ће у року од шест мјесеци 
од дана ступања на снагу овог закона донијети сљедеће 
подзаконске акте:

1) Правилник о садржају и начину вођења оперативних 
планова, седмичних и мјесечних извјештаја рада (члан 11. 
став 5),

2) Правилник о врстама стручне спреме за одређено ин-
спекцијско звање, односно одређену област надзора (члан 
30. став 6),

3) Правилник о изгледу и начину коришћења службе-
них униформи (члан 34. став 2),

4) Упутство о садржају и начину коришћења јединстве-
ног инспекцијског информационог система (члан 37. став 3),

5) Правилник о посебној и унутрашњој контроли (члан 
40. став 6),

6) Правилник о вођењу евиденција о извршеним ин-
спекцијским прегледима (члан 53. став 3),

7) Правилник о поступку узимања узорака, њиховог чу-
вања, начин достављања стручним лабораторијама и тро-
шкова поступка узорковања (члан 73. став 3),

8) Правилник о начину обиљежавања мјера забране изре-
чених у поступку инспекцијског надзора (члан 74. став 2).

Члан 87.
До доношења нових подзаконских аката примјењују се 

подзаконски акти донесени на основу Закона о инспекција-
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ма у Републици Српској (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16) ако нису у су-
протности са овим законом.

Члан 88.
Ступањем на снагу овог закона престају да важе одред-

бе Закона о инспекцијама у Републици Српској (“Службе-
ни гласник Републике Српске”, бр. 74/10, 109/12, 117/12 и 
44/16), изузев одредбе члана 88. тог закона, која ће се при-
мјењивати до доношења посебних материјалних прописа 
којим се уређује инспекцијски надзор у одређеној области, 
ако нису у супротности са овим законом.

Члан 89.
Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у “Службеном гласнику Републике Српске”.

Број: 02/1-021-172/20 Предсједник
20. фебруара 2020. године Народне скупштине,
Бањалука Недељко Чубриловић, с.р.

413
На основу Амандмана XL тачка 2. на Устав Републи-

ке Српске (“Службени гласник Републике Српске”, број 
28/94),  д о н о с и м

УКАЗ
О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ 
ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАДИ ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА И 

ГАСОВОДА ДИОНИЦЕ ВУКОСАВЉЕ-БРЧКО И 
БРЧКО-РАЧА

Проглашавам Закон о посебном поступку експропри-
јације ради изградње ауто-пута и гасовода дионице Ву-
косавље-Брчко и Брчко-Рача, који је Народна скупштина 
Републике Српске усвојила на Деветој редовној сједници, 
одржаној 20. фебруара 2020. године, а Вијеће народа 2. 
марта 2020. године констатовало да се Закон о посебном 
поступку експропријације ради изградње ауто-пута и гасо-
вода дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача не односи на 
витални национални интерес ни једног од конститутивних 
народа у Републици Српској.

Број: 01-020-877/20 Предсједник
3. марта 2020. године Републике,
Бањалука Жељка Цвијановић, с.р.

З АКОН
О ПОСЕБНОМ ПОСТУПКУ ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ РАДИ 

ИЗГРАДЊЕ АУТО-ПУТА И ГАСОВОДА ДИОНИЦЕ 
ВУКОСАВЉЕ-БРЧКО И БРЧКО-РАЧА

Члан 1.
Овим законом уређујu се посебан поступак експропри-

јације непокретности ради изградње ауто-пута и гасовода 
дионице Вукосавље-Брчко и Брчко-Рача (у даљем тексту: 
ауто-пут и гасовод), као пројеката од посебног значаја за 
Републику Српску, финансирање извођења геодетско-
техничких радова за потребе посебног поступка експропри-
јације и спровођење посебног поступка експропријације и 
друга питања од значаја за изградњу ауто-пута и гасовода.

Члан 2.
(1) Утврђује се општи интерес за изградњу ауто-пута и 

гасовода, с циљем којег се изводе геодетско-технички ра-
дови за потребе посебног поступка експропријације, врши 
потпуна или непотпуна експропријација и привремено зау-
зимање непокретности које су за потребе изградње ауто-пу-
та и гасовода утврђене документима просторног уређења, 
тј. планским документима којим се одређују организација, 
намјена и начин коришћења и управљања простором, те 
критеријуми и смјернице за уређење и заштиту простора.

(2) У случају измјене докумената из става 1. овог члана, 
коју усвоји надлежни орган у току изградње ауто-пута и га-

совода, општи интерес сматра се утврђеним за непокретно-
сти побројане и утврђене измјенама тог документа.

Члан 3.
Странке у поступку експропријације су Република 

Српска као корисник експропријације (у даљем тексту: ко-
рисник експропријације) и власник непокретности која је 
предмет експропријације.

Члан 4.
У име корисника експропријације, Влада Републике 

Српске (у даљем тексту: Влада) и инвеститор изградње ау-
то-пута, односно инвеститор изградње гасовода закључују 
уговоре о међусобним правима и обавезама који настају 
експропријацијом непокретности и изградњом објеката.

Члан 5.
(1) Геодетско-техничке радове за потребе посебног по-

ступка експропријације из члана 1. овог закона изводи Ре-
публичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 
Републике Српске (у даљем тексту: Управа).

(2) Трошкове извођења радова из става 1. овог члана 
сноси корисник експропријације или инвеститор.

(3) Висина трошкова из става 2. овог члана одређује се 
у складу са Законом о накнадама за вршење услуга премје-
ра и коришћење података катастра непокретности и ка-
тастра земљишта (“Службени гласник Републике Српске”, 
број 92/09) и Одлуком о висини накнада за коришћење по-
датака и пружање услуга Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове (“Службени гласник Републике 
Српске”, бр. 18/12 и 27/12).

(4) О трошковима извођења геодетско-техничких радо-
ва Управа доноси посебан закључак, којим се кориснику 
експропријације или инвеститору налаже да те трошкове 
плати унапријед, прије почетка извођења радова.

Члан 6.
(1) Посебан поступак експропријације спроводи Упра-

ва, путем надлежних организационих јединица.
(2) За спровођење посебног поступка експропријације, 

у смислу овог закона, Управа из реда запослених одређује 
дипломираног правника и лице геодетске струке, те анга-
жује записничара.

(3) О захтјеву власника експроприсане непокретности 
за експропријацију преосталог дијела непокретности, у 
складу са чланом 11. Закона о експропријацији (“Службени 
гласник Републике Српске”, бр. 112/06, 37/07, 66/08, 110/08 
и 79/15), одлучује се у посебном поступку.

Члан 7.
(1) Рок за доношење првостепеног рјешења или другог 

управног акта у управном поступку по приједлогу корисни-
ка експропријације је 30 дана од дана подношења приједло-
га за експропријацију.

(2) На рјешење из става 1. овог члана може се изјавити 
жалба Управи у року од осам дана од дана пријема првосте-
пеног рјешења, а Управа одлучује о жалби у року од осам 
дана од дана пријема жалбе.

(3) О трошковима посебног поступка експропријације 
из члана 6. ст. 1. и 3. овог закона (трошкови управног по-
ступка, трошкови вјештачења, трошкови привременог за-
ступника и сл.) одлучује се посебним закључком, против 
којег је дозвољена посебна жалба.

Члан 8.
(1) Органи управе и други органи и организације који 

у вршењу јавних овлашћења у управном поступку доносе 
акте дужни су да по захтјеву корисника експропријације, 
без одгађања, издају акте и обаве радње за које је поднесен 
захтјев, уз одређивање рока у којем је корисник експропри-
јације дужан да плати таксе и накнаде, а који не може да 
буде дужи од осам дана.

(2) Органи из става 1. овог члана, на захтјев корисника 
експропријације, издају податке из јавних евиденција који 


