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I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

 

 Републичка управа за инспекцијске послове (Инспекторат Републике Српске) и 

инспекције у јединицама локалне самоуправе чине Инспекцијски систем Републике Српске. 

 

 Инспекцијски надзор има за циљ остваривање и заштиту јавног интереса, а врши се 

предузимањем мјера и радњи како би се утврђено стање и пословање ускладило са 

прописима.  

 

 У оквиру Одјељења  за инспекцијске  послове општине Прњавор формиранa су два 

Одсјека и то: 

 

а) Одсјек за инспекцијске послове, у оквиру којег се налазе следеће инспекције: 

- урбанистичко-грађевинска инспекција – један извршилац, 

- тржишна инспекција – један извршилац (до 15.05.2018. године, послове тржишног 

инспектора обављала су два извршиоца). 

- инспекција за храну –  два извршиоца, 

- здравствена инспекција – један извршилац, 

- саобраћајна инспекција – један извршилац, 

- пољопривредна инспекција – један извршилац, 

- еколошка инспекција – један извршилац и 

- ветеринарска инспекција – један извршилац. 

 

б) Одсјек за послове комуналне полиције, у оквиру кога је запослено пет комуналних 

полицајаца (до 02.04.2018. године, послове комуналне полиције обављала су четири 

извршиоца) у складу са одредбама Закона о комуналној полицији, сразмјерно броју 

становника. 

   

 

II  РАД ИНСПЕКТОРА И КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА 

ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

 

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 У периоду од 01.01.-15.05.2018. године инспекцијски надзор у области тржишне 

инспекције обављала су два извршиоца, а од 15.05.-30.06.2018. године један извршилац. 

 

  У извјештајном временском периоду тржишни инспектори  извршили су 214 

контролних  прегледа од чега: 

 

            -    23  прегледа код правних  лица, 

-  181  прегледa код предузетника, и  

            -   10   прегледа код физичких лица. 

 

 На основу утврђеног чињеничног стања тржишни инспектори су  сачинили записнике 

и предузели одговарајуће мјере у складу са важећим законским прописима (Закон о 

инспекцијама у Републици Српској, Закон о трговини, Закон о угоститељству, Закон о 

занатско-предузетничкој дјелатности, Закон о стандардизацији и другим  законским  

прописима). 
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 На основу извршених инспекцијских контрола тржишни инспектори су: 

 

  - у једном случају изрекли рјешењем забрану обављања дјелатности  до отклањања 

недостатака и извршили печаћење објекта, 

             - наложили рјешењем  отклањање недостатака у  9 случајa, 

             - привремено одузели робу у 3 случаја у вриједности од 981,00 КМ која је предата 

Републичкој дирекцији за робне резерве,  

  - поднијели 2  захтјева  за покретање прекршајног поступка Основном суду Прњавор -   

Прекршајно одјељење, 

   - издали  19   прекршајних налога у укупном  износу од  8.300,00КМ,   од чега су 17  

прекршајних налога  наплаћена. Укупна вриједност наплаћених прекршајних налога износила 

је 3.350,00 КМ, а разлика од 3.350,00 КМ настала је због тога што су окривљени за 17  

прекршајних налога прихватили одговорност и најкасније у року од 8 (осам) дана од дана 

пријема прекршајног налога платили половину изречене новчане казне, те су ослобођени 

плаћања друге половине изречене новчане казне у складу са новим Законом о прекршајима 

Републике Српске.  За један прекршајни налог у укупном износу од 1.000,00 КМ окривљени 

није прихватио прекршајни налог и поднио је захтјев за судско одлучивање Основном суду у 

Прњавору, Прекршајно одјељење, а један прекршајни налог у износу од 600,00 КМ није 

плаћен нити је поднесен захтјев за судско одлучивање, и исти се налази у Регистру новчаних 

казни. 

 

  Разлози за забрану обављања дјелатности: 

- ако се врши обављање дјелатности без рјешења надлежног органа, којим се одобрава 

обављање одређене дјелатности. 

 

Разлози за покретање прекршајних  поступака: 

  - обављање дјелатности без рјешења надлежног органа (нелегална трговина), 

- неажурирање пословне документације, 

- продаја неевидентиране робе у пословним књигама и др. 

 

Разлози за одузимање робе: 

- ако се роба продаје, транспортује или припрема за продају без прописане 

документације о њеном поријеклу (доставнице, пријемнице, фактуре, рачуна и сл.) 

или без одобрења односно сагласности надлежног органа уколико је за продају 

одређене врсте робе законом или другим прописима предвиђена обавеза 

прибављања одобрења тј. сагласности,  

- ако се продаје ван пословног сједишта или другог мјеста одређеног од стране 

надлежног органа,  

- ако ставља у промет робу, превози или припрема за продају лице које није 

регистровано, односно овлаштено за вршење промета робе,  

- ако је роба стављена у промет прије него што је иста прописно евидентирана у 

пословним књигама и другим прописаним евиденцијама,  

- ако роба није пописана приликом нивелација цијена,  

- када се роба продаје, транспортује, припрема за продају или користи за пружање 

услуга, која није обиљежена контролним маркицама надлежног Министарства,  

- када роба није на прописан начин декларисана, односно обиљежена подацима о 

називу производа, произвођача, земљи поријекла, имену и сједишту увозника. 
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 Поред редовних активности инспектори су обављали и административно-техничке 

послове као што су израда и достављање мјесечних, полугодишњих и годишњих извјештаја  

Републичкој управи за инспекцијске послове Бања Лука - Републичкој тржишној инспекцији 

и Начелнику Одјељења за инспекцијске послове.  

  

 Поред  редовних инспекцијских надзора тржишни инспектори су по захтјеву странака 

вршили и ванредне инспекцијске контроле, које су се углавном односиле на рад без рјешења 

надлежног општинског органа и на рекламације роба и услуга и контроле придржавања 

прописаног радног времена.  Вршене су и ванредне  ноћне контроле код трговинских радњи 

типа драгстор регистрованих на подручју општине Прњавор, а исте су контролисане заједно 

са Комуналном полицијом општине Прњавор. 

 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ХРАНУ И ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 Послове здравственог инспектора и  инспектора за  храну  у извјештајном периоду 

обављала су три инспекторa. 

 

Радећи на пословима инспекцијског надзора из области заштите становништва од 

заразних болести, производње и промета животних намирница и воде, те хигијене простора и 

опреме у производњи и промету животних намирница, инспектори су обрадили 540 предмета 

и то:  

 - 154  контролна прегледа по службеној дужности - управни, 

            - 301 контролни преглед по службеној дужности - неуправни, 

            -  83  дописа, обавјештења, упита, извјештаја, 

 -   2 контроле по захтјеву странке за излазак инспектора.  

 

 На основу извршених прегледа  инспектори су издали 160 рјешења и то: 

   

 -  79  рјешења о забрани рада радника због утврђеног клицоноштва приликом 

обављања санитарних прегледа, 

 - 19 рјешења о стицању знања из посебне едукације за лица која раде са животним 

намирницама и предметима опште употребе, 

 -   60 рјешења о отклањању недостатака, 

 -   2 рјешења по захтјеву странке везано за ексхумацију посмртних остатака, 

- евидентирано је 140 службених забиљешки о извршењу рјешења наложених од 

стране инспектора. 

-  издата 4 прекршајна налога у вриједности од 2.000,00 КМ. Сви прекршајни налози су 

уплаћени. 

  

На основу усмених захтјева странака у предметима отписа робе у складу са 

Правилником о примјени Закона о порезу  на додату вриједност („Службени гласник БиХ“, 

бр. 93/05), у 24 случаја стављено је ван промета 26.844,87 kg хигијенски неисправних 

животних намирница и предмета опште употребе, у вриједности од 128.478,79 КМ, те 

записником наложено уништење у КП „Парк“а.д. Прњавор. 

  

Испитивањa здравствене исправности  животних  намирница и воде вршенa  су од 

стране Института за  јавно здравство Републике Српске,  Бања Лука. 

 

Контрола здравствене исправности животних намирница и воде вршена је редовним 

инспекцијским прегледима и испитивањем здравствене исправности животних намирница 
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које је документовано извјештајима о узорковању прослијеђеним од стране Института за 

јавно здравство Републике Српске.  

 

Тако је у наведеном извјештајном периоду узето укупно 429 узорака (хране и воде) на 

микробиолошку и хемијску анализу. Резултати свих анализа воде које смо добили до данас су 

уредни. 

 

Испитивање хране рађено је само на микробиолошке параметре гдје је узето 249 

узорака на анализу, и сви узети узорци су удовољавали  одредбама Правилника о 

микробиолошким критеријумима за храну („Службени гласник Републике Српске“ број  

109/12). 

 

 У извјештајном периоду рађене су анализе 54 бриса радних површина, посуђа и руку 

радника од којих су 52 узорка уредна а 2 узорка су позитивна. Пословни субјекти код којих су 

утврђени позитивни брисеви одрадили су дезинфекцију радних просторија опреме, посуђа и 

прибора по налогу инспекције. 

 

Контрола хигијенске исправности воде градског водовода рађена је на бактериолошке 

и хемијске параметре према броју еквивалент становника сходно Правилника о здравственој 

исправности воде за пиће („Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/15). 

 

Испитивање воде вршено је од стране Института за јавно здравство Републике Српске, 

Бања Лука. 

 

У извјештајном периоду узето је укупно 182 узорака воде, од чега 90 узорака на  

микробиолошку анализу  и 90 узорака на хемијску анализу, те 2 узорка воде са извора 

„Повелич“ на проширену анализу. 

 

Резултати анализа воде градског водовода које смо добили до данас, показују да је 

вода у микробиолошком  и хемиском погледу хигијенски исправна, што удовољава одредбе 

Правилника о здравственој исправности воде за пиће („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 75/15). 

 

  У извјештајном периоду обављено је узорковање воде из 23 јавна водна објекта 

(школски водни објекти, градски бунари и извори) и то: 

 

- 17 узорковања воде на микробиолошке параметре у школским водним објектима, од 

чега 13 узорака није удовољило норме Правилника о здравственој исправности воде за пиће 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 75/15). 

 

-У 6 јавних бунара и извора узети су узорци на  микробиолошке и хемијске параметре, 

резултати испитивања  нису још достављени. 

 

Резултати анализа воде у школским водним објектима узети у мају 2018. године 

показују да је вода одговарајућег квалитета у 4 основне школе и то: у О.Ш. „Вук Караџић“ 

Доњи Вијачани, О.Ш. „Милош Црњански“ Поточани, О.Ш. „Меша Селимовић“ Лишња и у 

О.Ш. „Иво Андрић“ Присоји. 

 

У школским водним објектима гдје је вода неисправна и даље остају на снази раније 

издата рјешења о забрани воде за пиће у школама. О квалитету воде од стране надлежне 
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инспекције, упознати су одговорни у школама путем обавјештења у коме су наведена и 

упутства о даљњем поступању. 

У инспекцијским контролама, које су вршене након посланих обавјештења, утврђено је 

да су се у школама придржавали упутстава наведених у обавјештењима и да су на видним 

мјестима истакнута упозорења „Вода није за пиће“. 

 

  У извјештајном периоду од стране ЈЗУ „Дом здравља“ Прњавор извршена је 

дезинфекција 6 јавних водних објеката и 26 дезинфекција школских водних објеката. 

 

У периоду од 26.03.2018. године до 22.04.2018. године, на подручју општине Прњавор, 

одрађена је прољетна систематска дератизација од стране предузећа „Санитарац“ д.о.о.  

Власеница, на основу Наредбе Начелника општине Прњавор број: 01/1-510-206/18 од 

13.03.2018. године, а која је донесена на основу Закона о заштити становништва од заразних  

болести („Службени  гласник Републике Српске“, број 90/17). 

 

По завршеној дератизацији давалац услуга доставио је надлежној инспекцији извјештај 

о спроведеној дератизацији, која је на основу тог извјештаја и инспекцијских контрола на 

терену сачинила Информацију о спроведеној прољетној дератизацији за 2018. годину, и 

констатовала да дератизација као противепидемијска мјера се мора изводити континуирано у 

складу са законом како би се број глодара смањио на толерантан ниво, чиме би се заштитила 

и пољопривредна добра. 

 

Треба истаћи да је епидемиолошка ситуација на подручју општине Прњавор под 

контролом, што је поред осталог и  резултат предузетих мјера заштите становништва од 

заразних болести од којих су најзначајније: 

-испитивање здравствене исправности животних намирница на бактериолошке и 

хемијске параметре  и предузете мјере у случајевима позитивних налаза, 

- контрола начина складиштења лако кварљивих животних намирница, 

- контрола хигијенско-санитарних услова прибора, опреме и пословних просторија,  у 

којима се чувају и стављају у промет животне намирнице, 

- контрола лица која раде са животним намирницама,  

- висок проценат имунизације дјеце против заразних болести, 

-добре пословне сарадње са Хе службе ЈЗУ Дом здравља Прњавор и Институтом за 

јавно здравство Бањалука. 

 

 У склопу програмских задатака, инспектори за храну и здравствени инспектор у 

протеклом периоду сачинили су слиједеће информације и програме који су подношени 

Скупштини,  односно Начелнику у складу са  програмима: 

- Програм мјера превентивне здравствене заштите становништва на подручју  општине 

Прњавор за 2018. годину, 

- Реализација Програма мјера превентивне здравствене заштите становништва на 

подручју  општине Прњавор за 2017. годину, 

-Информација о спроведеној прољетној систематској дератизацији на територији 

општине Прњавор и 

 - Годишњи извјештај  рада за 2017. годину. 
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ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 Ветеринарски инспектор општине Прњавор у оквиру својих надлежности, за период од 

01.01.-30.06.2018. године извршио је 1.123 ветеринарскa прегледа отпреме робе у 

унутрашњем промету и обрадио 178 предмета, и то: 

 

- 42 управна предмета  гдје су доношене мјере и  

- 136 неуправних предмета. 

 

На основу извршених ветеринарских контрола издата су 62 рјешења из надлежности 

ветеринарске инспекције. 

 

 Контроле и прегледи извршени су у: 

 

 МИ ,,МИ-Тривас“ д.о.о. Прњавор  

  

Прегледи и контроле: 

 - 117 дневних прегледа и контрола у оквиру сталног ветеринарско-здравственог 

надзора, 

 - 236 отпрема робе у унутрашњем транспорту, 

 - 16 увоза пошиљки сировина анималног поријекла за даљњу прераду и њихово 

узорковање за лабораторијско испитивање, 

 - извршено је 18 узорковања сировина анималног поријекла који су испитивани од 

стране ВИ „Др Васо Бутозан“ Бања Лука. Након извршених испитивања сви узорци на 

испитиване параметре одговарали су вриједностима прописаним Правилником о 

микробиолошким критеријумима за храну („Службени гласник Републике Српске“ број 

109/12). 

- Обављена су два нешкодљива уклањања производа од меса и издана два рјешења о 

уклањању и уништењу укупне тежине 6820,57 килограма наведене вриједности 58.886,88 КМ. 

 

 ,,Лебурић комерц“ д.о.о. Прњавор 

 

 Прегледи и контроле: 

 - извршено је 107  прегледа и контрола пошиљки из увоза, 

 - издато је 13 рјешења о забрани промета пошиљки до добијања резултата 

лабораторијских испитивања,  

 - извршено 13 контрола извршења рјешења о забрани промета до добијања резултата 

лабораториjских исптивања и записнички констатоване уредне контроле, 

 - 81 пошиљка пуштена у промет јер није било потребно узорковање. 

 - извршено 725 отпрема пошиљки у унутрашњем промету и издата ветеринарска 

документација образац „2а“ који прати пошиљке намирница анималног поријекла. 

- Обављена је контрола складишта у сарадњи са Министарсвом пољопривреде, шумарства и 

водопривреде-ресор за ветерину за добијање ветеринарско-контролног броја за извозни 

објекат. 

-Обављено је пет прегледа и издано пет рјешења за нешкодљиво уклањање и 

уништење производа од меса укупне тежине 64835,95 килограма наведене вриједности 

244.657,68 КМ. 
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Сирана ,,Миланковић“ Доњи Палачковци 

 

- Обављено је 105 отпрема сира и других производа од млијека и издана документација 

која прати пошиљке у унутрашњем промету. 

- Обављена је једна контрола рада сиране у дијелу исправности и безбиједности 

сировине, узорковања производа, општих услова рада и хигијене процеса производње-

уредно. 

 

 У месницама: 

 

 - обављено је 5 контрола исправности меса, производа од меса и општих услова 

пословања. Контролама  утврђено да је стање уредно. 

  

Преглед клаоница: 

 

- извршене 2 контроле  рада клаоница са републичком ветеринарском инспекцијом. 

 

АД ,,Рибњак“ Прњавор 

 

 - Мишљење о испуњености услова за карантински простор- дато негативно мишљење 

о испуњености услова за отварање карантина. 

 

П.В.С. ,,Стојчић“ & ,,Санавита“д.о.о. 

 

- Обављен је преглед испуњености услова за увоз и инкубирање оплођених кокошијих 

јаја-дато позитивно мишљење. 

-Обављено је 7 прегледа увозних пошиљки оплођених кокошијих јаја и издано 7 

рјешења о отварању карантина. Такође је урађено 7 узорковања јаја и исптивање на присуство 

бактерије Салмонела и након достављања уредних извјештаја издано 7 рјешења о затварању 

карантина. 

 

,,Санавита“д.о.о. Горњи Смтрићи 

 

- Преглед фабрике сточне хране ради додјеле ветеринарско-контролног броја-дато 

позитивно мишљење. 

 - Обављено је 13 узорковања сировина анималног поријекла у склопу годишњег Плана 

праћења резидуа (П.П.Р.) У 13 случајева резултати су били уредни. 

 

- Урађени су дописи, извјештаји и други послови из домена и надлежности 

ветеринарске инспекције, 

 

- Хигијеничарски сервис ,,Јава“ Прњавор- 2 контроле рада хигијеничарског сервиса. 

 

- Недељко Бјелонић- преглед имања у вези појаве бруцелозе код говеда. Имање 

прегледано 7 пута. Обављено узорковање крви од 12 говеда, 8 свиња и 1 пса. Издано рјешење 

о отварању карантина и 1 рјешење о еутаназији заражених говеда и пса. Еутаназиране су 4 

краве и 1 пас. 

-Радован Малешевић-узорковање крви код 1 краве и исптивање на Бруцелозу-резултат 

негативан. 

-Небојша Шестић- узорковање крви код 1 краве и исптивање на Бруцелозу-резултат 

негативан. 
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-Зоран Бјелонић- узорковање крви код 1 краве и исптивање на Бруцелозу-резултат 

негативан. 

 

- Контрола Сабирних станица за млијеко-обављено 6 контрола, у 2 случаја су издана 

рјешења о корективним мјерама која су уредно извршена. 

 

- Узорковање на присуство бактерија Салмонела на фармама перади-2 узорковања са 

уредним резултатима. 

 

- Полицијска станица Прњавор- 4 дописа у вези паса луталица, исти су прослијеђени 

комуналној полицији на надлежно поступање. 

 

- Дом здравља Прњавор- 6 дописа у вези процедуре прегледа паса након напада на 

људе и наношења лакших повреда, исти су прослијеђени ветеринарским организацијама на 

трократни преглед у епизоотолошко подручје гдје се напад десио. 

 

-Фарма ,,Љубојевић“ из Гусака- преглед фарме и испуњеност услова за увоз и смјештај 

стеоних јуница из Чешке-дато позитивни мишљење. 

 

Преглед приликом увоза 19 стеоних јуница и издано 1 рјешење о отварању карантина. 

Након спроведеног исптивања грла на заразне болести издано 1 рјешење о затварању 

карантина. 

 

-Фарма ,,Усорац“ Шерег Илова, преглед фарме и испуњеност услова за увоз и смјештај 

стеоних јуница из Чешке-дато позитивно мишљење. 

Преглед приликом увоза 32 стеоне јунице и издано 1 рјешење о отварању карантина. 

Након спроведеног испитивања грла на заразне болести издано 1 рјешење о затварању 

карантина. 

 

-П.В.А.,,Јованић“ Прњавор-контрола провођења вакцинације против Бруцелозе-

уредно. 

-П.В.С.,,Еуровет“д.о.о.- контрола провођења вакцинације против Бруцелозе, издан 

прекршајни налог и износу од 1300,00КМ због непровођења мјера вакцинације. 

 

У периоду од 01.01. до 30.06.2018. године обављена су 1.123 ветеринарска прегледа 

отпреме робе у унутрашњем промету, при чему је обрачунато 13.578,00 КМ, а на име 117 

сталних ветеринарских надзора обрачунато је 3.721,60 КМ. Укупно на име отпреме робе у 

унутрашњем промету и дневних прегледа производње обрачунато је 17.299,60 КМ. Према 

одлуци о начину и висини наплате за ветеринарско здравствене прегледе 50% је приход 

општине Прњавор, а 50% је приход буџета Републике Српске.  

 

 У 7 случајева извршено је уништење намирница анималног поријекла због истеклог 

рока трајања производа, девакумирања амбалаже, робе из поврата и органолептичких 

промјена производа, гдје је нешкодљиво уклоњено и уништено 71.606,52 кг производа 

анималног поријекла укупне вриједности од 303.549,96 КМ. 

 

Укупно је узето 99 узорака производа, сировина и намирница животињског поријекла. 
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ПОЉОПРИВРЕДНА  ИНСПЕКЦИЈА 

 

У извјештајном  периоду, у току инспекцијског надзора над провођењем закона из 

области пољопривреде, пољопривредни инспектор је извршио 166 контролa и 9 неуправних 

предмета од чега: 

 

-     149 редовних инспекцијских контрола,  

-       17 ванредних инспекцијских контрола, 

-         9 неуправних предмета. 

 

На основу извршених контрола пољопривредни инспектор је издао 25 рјешењa и то: 

 

-  1 рјешење о забрани промета сјемена пољопривредног биља, 

-  1 рјешење којим је наложено прибављање пољопривредне сагласности, 

-  2 рјешења о отклањању неправилности, заштита пољопривредног земљишта, 

-  4 рјешења о коришћењу пољопривредног земљишта, забрана номадске испаше,  

-  3 рјешења којим је наложено отклањање неправилности у области пчеларства, 

-  4 рјешења о забрани производње ракије и вина без рјешења о регистрацији 

дјелатности, 

-  1 рјешење о отклањању неправилности у производњи ракије и вина, 

-  7 рјешења о отклањању неправилности у области примарне производње хране. 

 

Инспекцијски прегледи извршени у извјештајном периоду су се односили на контролу 

провођења Закона о пољопривредном земљишту, Закона о сјемену пољопривредног биља, 

Закона о садном материјалу, Закона о средствима за заштиту биља, Закона о вину, Закона о 

јаким алкохолним пићима,  Закона о храни, Закона о рибарству, Закона о минералним 

ђубривима и Закона о пољопривреди. 

 

У извјештајном периоду издат је један прекршајни налог у износу 1.000,00  КМ. 

  

 Контроле промета сјемена пољопривредног биља, садног материјала, минералног 

ђубрива и средстава за заштиту биља су вршене по плану Главног пољопривредног 

инспектора. Из промета је повучено и уништено сјеме поврћа вриједности 41,20 КМ. Један 

дио контрола је извршен са Републичким пољопривредним инспекторима који воде записник 

о извршеној контроли. 

 

 Контрола промета средстава за заштиту биља је вршена са аспекта испуњености 

услова за промет средстава  за заштиту биља, декларисања средстава за заштиту биља и да ли 

се иста налазе на листи дозвољених средстава за заштиту биља. 

  

На основу рјешења  којим је наложено прибављање пољопривредне сагласности, 

субјект контроле је у поступку прибављања исте за претварање пољопривредног у     

непољопривредно земљиште је  уплатио накнаду у износу 2.421,82 КМ од чега је 70 % приход 

општине. 

  

Контроле у пчеларству су вршене по захтјеву странака, а односиле су се на смјештај 

пчелињака. Власницима пчелињака је наложено да пчелињаке поставе на прописаној 

удаљености од сусједних објеката и земљишта. 
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 У извјештајном периоду су вршене контроле промета и превентивне контроле 

производње јаког алкохолног пића (ракије) и вина. Произвођачима ракије и вина који не 

испуњавају услове за производњу, односно не посједују рјешење о регистрованој дјелатности 

су донесена рјешења којим се забрањује производња ракије и вина, промет затечених 

количина до прибављања рјешења о регистрацији дјелатности и налаже упис у Регистре у 

складу са Законом о јаким алкохолним пићима и Законом о вину. Забрањен је промет 7.400 л 

вина и 950 л ракије. 

 

 У складу са Планом контрола примарне производње хране и упутством Главног 

пољопривредног инспектора вршене су контроле производње јагоде и поврћа које се у 

прољетној сезони продаје на локалним пијацама. Контролисана  је примјена средстава за 

заштиту биља на породичним пољопривредним газдинствима. Корисницима средстава за 

заштиту биља је рјешењем налагано да успоставе и воде евиденцију о примјењеним 

средствима за заштиту биља и исту  редовно достављају Министарству пољопривреде, 

шумарства и водопривреде. Приликом контроле субјекти контроле су упознати са правилима 

добре пољопривредне праксе којих се морају придржавати приликом примјене и 

складиштења средстава за заштиту биља. 

 

На подручју наше општине евидентирано је више номадских стада на испаши на 

пољопривредном земљишту, чијим власницима  је забрањена номадске испаша  на подручју 

општине Прњавор. Проблем номадске испаше се понавља сваке године. За присилно 

одстрањивање и отпремање оваца и коза затечених на номадској испаши на пољопривредном 

и другом земљишту, парковима и саобраћајницама према Наредби о забрани, односно 

ограничавању и условима  за номадску испашу оваца и коза у Републици Српској ( 

„Службени гласник Републике Српске“, број 7/05)  локалне управе су дужне обезбиједити 

финансијска средства у буџету прије него што иста наплате од држаоца стоке. Провођење 

наведене Наредбе само на нашој општини не рјешава проблем номадске испаше, у рјешавању 

истог потребно је веће ангажовање Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде 

и заједничка активност локалних самоуправа на чијем подручју се врши номадска испаша.    

 

 

УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА  

 

Урбанистичко грађевинска инспекција у извјештајном периоду од 01.01. - 30.06.2018. 

године радила је на основу Закона о уређењу простора и грађењу (''Службени гласник РС'', 

број 40/13, 106/15, 3/16), Закона о инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник 

РС'', број 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16), те другим подзаконским актима. 

  

У извјештајном периоду на пословима урбанистичко-грађевинске инспекције радио је 

један инспектор. 

  

 У извјештајном периоду урбанистичко-грађевински инспектор обрадио је укупно 189 

предмета и то: 

 

 - 24 по захтјеву странке, 

 - 13 извјештаја, 

-  извршено је укупно 152 контроле о чему су сачињени записници, 

 - 141 контрола било је уредно, тј. субјекти контроле су посједовали законом прописану 

документацију за одређену врсту контроле, 

- 11 субјекатa контроле није посједовало потребну документацију и одобрења од 

надлежног општинског органа и према истим су покренути управни поступци у складу са 
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Законом о уређењу простора Републике Српске и Закону о инспекцијама у Републици 

Српској. 

  

На основу извршених контрола издато је 11 рјешења, и то: 

 

- 7  рјешења о прибављању употребне дозволе у року од 60 дана,  

- 3 рјешења о рушењу објеката за које је потребно прибавити локацијске услове, а 

која нису постала извршна, 

- 1  рјешења о отклањању недостатака. 

 

У извјештајном периоду није било уложених  жалби на рјешења инспектора. 

 

У извјештајном периоду урбанистичко-грађевински инспектор Данко Јелић преузео је 

84 неријешена предмета од урбанистичко-грађевинског инспектора Менсуре Слатинац, која је 

прешла на друго радно мјесто.  

 

Приликом обиласка терена евидентирани су објекти у рушевном стању, сачињавани су 

записници и вршено је фотографисање истих. Предмети су прослијеђени надлежном 

одјељењу на рјешавање истих. 

 

На захтјев Одјељења за просторно уређење достављани су извјештаји о представкама 

власника сусједних парцела у поступку легализације објеката код истог. 

 

Преузимана су и обрађивана рјешења и закључци од Одјељења за просторно уређење. 

 

Урбанистичко-грађевински инспектор био је ангажован у Комисији за процјену штета 

од елементарних непогода на подручју општине Прњавор, а на основу закључка начелника 

општине Прњавор којим је именована Комисија. 

 

У извјештајном периоду инспектор је био ангажован у Комисији за одабир корисника 

помоћи за изградњу и санацију стамбених јединица уништених или оштећених у поплавама 

2017. године на подручју општине Прњавор, везано за Пројекат опоравка од поплава, који 

финансира Европска унија.  

 

У извјештајном периоду инспектор је био ангажован у Савјету за укупно праћење 

израде Плана парцелације „Занатски центар“ Горњи Штрпци и Савјету за укупно праћење 

израде измјене дијела Урбанистичког пројекта „Градско језгро“. 

 

Основни проблем у раду урбанистичко-грађевинске инспекције јесте то што Законом о 

уређењу простора и грађењу (''Службени гласник РС'', број  40/13, 106/15, 3/16) није 

предвиђена могућност накнадног издавања локацијских услова и грађевинске дозволе, а што 

је било предвиђено свим досадашњим законима о уређењу простора. Овај проблем би могао 

бити ријешен ако се ускоро донесе измјена и допуна постојећег Закона обзиром да 

Министарство за просторно уређење грађевинарство и екологију најављује измјену и допуну 

истог. 

 

 Поред свега наведеног у извјештајном периоду рађени су и остали послови као што су: 

пријем странака, саслушање, узимање изјава на записник, те давање упута странкама за 

остваривање права и њихових правних интереса. 
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САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА  

 

Инспекција јавних путева: 

 

Инспекција јавних путева у извјештајном периоду од 01.01.-30.06.2018. године радила 

је на основу Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“ број 89/13), Закона о 

инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник РС“, број 74/10, 109/12, 117/12, 

44/16) и другим подзаконским актима из ове области. 

 

 У извјештајном периоду извршено је 85 контролa из подручја јавних путева, а 

обрађено је укупно 38 предмета. 

 

По  захтјеву странака запримљено је 17 предмета по разним основама, а по службеној 

дужности обрађен је 21 предмет по којима је: 

- донесено 19 рјешења о отклањању недостатака на путу и заштитном појасу;   

- 44 записнички наложене мјере о отклањању недостатака на путу и заштитном 

појасу; 

- прослијеђено 13 обавјештења о извршеним контролама; 

- 17 захтјева за изјашњење на записник; 

- 5 предмета прослијеђено републичком саобраћајном инспектору на надлежно 

поступање; 

- издат 1 прекршајни налог,  

- изречене казне по прекршајнoм налогу у износу 500,00 КМ; 

 

Приликом контрола путева и објеката на путевима, те стања путног појаса уочени су 

најчешћи недостаци: 

- оштећења и отуђивање вертикалне саобраћајне сигнализације; 

- оштећења коловоза усљед преоптерећења; 

- оштећења пута усљед клизишта и одрона након обилних падавина; 

- оштећења коловоза пута због неадекватног уграђивања посипног материјала  

- машинска уградња при којој велики дио материјала остане неискориштен или у 

каналима за одовдњу површинских вода; 

- нередовно одржавање пропуста за одвод површинских вода нарочито на 

прикључцима на пут, гдје се површинске воде излијевају на пут или пробијају труп 

пута изазивајући слијегање трупа и коловозног дијела пута 

- неуређени путни појас – растиње које захвата и канале  за одводњу што такође 

доводи до задржавања површинских вода на коловозима, нарочито макадамских 

путева и изазива већа оштећења пута а с тим и отежано кретање возила. 

 

У рјешавању проблематике у области јавних локалних путева успостављена је сарадња 

са: 

- општинским органом надлежним за управљање локалним путевима и градским 

улицама; 

- републичком саобраћајном инспекцијом.  

 

Резултат рада инспекције јавних путева јесте то што је донесена Одлука о 

разврставању, управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева и улица на подручју 

општине Прњавор, јер  је истом уређено: 

 

- заштита локалних путева и путног појаса нарочито по питању изградње у путном 

појасу као и коришћења путног појаса;  
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- чишћење и уклањање растиња у путном појасу, те уређење зеленила и канала; 

- ванредни превоз на локалним путевима на подручју општине Прњавор. 

 

 Инспекција друмског саобраћаја: вршење јавног превоза лица и ствари 

 

 Инспекција друмског саобраћаја у извјештајном периоду од 01.01. - 30.06. 2018. године 

радила је на основу Закона о превозу у друмском саобраћају (''Службени гласник РС'', број  

47/17), Закона о инспекцијама у Републици Српској (''Службени гласник РС'', број 74/10, 

109/12,117/12, 44/16), те другим подзаконским актима. 

 

 У извјештајном периоду извршено је 97  контрола из подручја друмског саобраћаја. 

 

По  захтјеву странака запримљено је 10 предмета по разним основама, а по службеној 

дужности обрађено је 34 предмета по којима је: 

- донесена 2 рјешења о брисању линија приградског саобраћаја; 

- 18 записнички наложених мјера о отклањању недостатака за обављање линијског 

превоза лица; 

- 14 захтјева за изјашњење на записник;  

- 7 захтјева за доставу података;  

- 1 захтјев за брисање редова вожње;  

- 8 обавјештења о извршеним контролама;  

- издато 11 прекршајних налога, 

- изречене казне по прекршајним налозима у износу 2.850,00 КМ;  

- 2 предметa прослијеђенa републичком саобраћајном инспектору на надлежно 

поступање;  

 

Приликом контрола најчешћи прекршаји у подручју друмског саобраћаја су: 

 

1. У линијском и ванлинијском превозу путника: 

- нередовно обављање полазака по регистрованим редовима вожње; 

- примање и испуштање путника ван аутобуске станице и аутобуских стајалишта 

регистрованих у редовима вожње; 

- обављање ванлинијског превоза путника супротно законским одредбама за вршење 

истог. 

 

2. У јавном превозу ствари и терета: 

- непосједовање рјешења и одобрења за рад издатог од надлежног општинског 

органа; 

- управљање возилима од стране лица која нису у радном односу код власника 

возила односно не посједовање легитимације за возача; 

 

3. У превозу за властите потребе: 

- управљање возилом од стране лица која нису уписана у одобрење за рад; 

- превоз лица која нису у радном односу код власника возила; 

- неуредност у обављању превентивних периодичних техничких прегледа возила; 

- неозначено или неправилно исписан натпис на возилу којим се врши превоз за 

влстите потребе. 

 

У рјешавању проблематике из наведених видова саобраћаја  и отклањању 

неправилности успостављена је сарадња са: 

 



 15

 

- републичком саобраћајном инспекцијом, 

- општинским органом за послове саобраћаја, 

- сектором саобраћаја у оквиру Привредне коморе РС , 

- Полицијскoм станицом за безбједност саобраћаја Прњавор. 

 

Кроз сарадњу са наведеним органима, организацијама и удружењима постигнута су 

одређена побољшања у обављању дјелатности јавног превоза лица и ствари, нарочито у 

заједничким или појединачним акцијама контроле нелегалног превоза - Контрола рада на 

црно (нелегалан превоз лица, ствари и робе у друмском саобраћају) - од којих је у 

извјештајном периоду било 35 контрола и то: 8 контрола гдје су издата рјешења о престанку 

обављања дјелатности, издато 5 прекршајних налога и 22 записнички наложене мјере 

достављања документације. 

  

 Поред свега наведеног у извјештајном периоду рађени су и остали послови као што су: 

пријем странака, саслушање, узимање изјава на записник, те давање упута за остваривање 

права и њихових правних интереса. 

 

 

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА  

 

Послове еколошке инспекције у извјештајном периоду обављао је један извршилац 

спроводећи одредбе Закона о инспекцијама у Републици Српској, Закона о заштити природе, 

Закона о заштити животне средине, Закона о заштити ваздуха, Закона о управљању отпадом, 

те одговарајућих подзаконских аката предвиђених поменутим законима. 

 

Радећи на пословима инспекцијског надзора из области заштите животне средине, 

заштите природе, заштите ваздуха и управљања отпадом еколошки инспектор извршио је 169 

контрола и то: 

-  152 предмета по службеној дужности, 

-      5 предмет по захтјеву странке,  и 

-    12 неуправних предмета. 

 

 На основу извршених контрола по службеној дужности еколошки инспектор   издао је 

13 рјешења и то: 

 

- 10 рјешења у односу на одредбе Закона о заштити животне средине  

-   3 рјешења у односу на одредбе Закона о инспекцијама у Републици Српској. 

 

 У ивјештајном периоду није било издавања прекршајних налога ни подношења 

захтјева за покретање прекршајног поступка. 

 

 У извјештајном периоду није поднесена ниједна жалба на рјешење инспектора 

Министарству за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске. 

 

Примљено је 6 повратних информација о извршењу мјера наложених рјешењима, а 

остала рјешења су  у поступку извршења. 

 

 У извјештајном периоду извршено је 95 контрола по основу Закона о заштити животне 

средине, односно контрола испуњености услова заштите животне средине и поштовања 

прописаних мјера еколошком дозволом, за субјекте који морају посједовати исту. Најчешће 
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неправилности које су евидентиране истим контролама се огледају у нередовном праћењу 

прописаног мониторинга у еколошкој дозволи, али и непоштовање прописаних услова у 

односу на буку, складиштење и коначно одлагање отпада или третман отпадних вода; те су 

рјешења гласила на налог за прибављање извјештаја о мониторингу или усаглашавање рада 

субјекта са условима датим у еколошкој дозволи. Такође, инспектор је вршио контроле у 

смислу сачињавања записника за потребе поступка ревизије еколошке дозволе, а што 

објашњава и мањи број издатих рјешења у извјештајном периоду. 

 

Контроле у субјектима, који не морају посједовати еколошку дозволу, су биле 

усмјерене на појединачне елементе утицаја на животну средину а који су карактеристични за 

предеметни субјект – бука, вибрација, мирис, емисија загађујућих материја и топлоте, 

кориштење расладних уређаја у односу на врсту расхладног средства, те управљање отпадом, 

односно примјену одредаба Закона о заштити природе, Закона о заштити ваздуха и Закона о 

управљању отпадом. 

 

            По Закону о управљању отпадом је извршено 56 контрола. Најчешће неправилности на 

терену су у виду неправилног начина складиштења и одлагања отпада од стране произвођача 

и имаоца отпада  те коначно збрињавање истог, а највећи број контрола из наведене области 

се односио на контролу посебних токова управљања отпадом, као што је амбалажа и 

амбалажни отпад код произвођача, увозника и дистрибутера производа пакованих у 

амбалажу, затим контроле начина складиштења кориштених акумулатора и кориштених гума. 

 

У извјештајном периоду, инспектор је у оквиру редовних контрола извршио и 4 

контроле у односу на провјеру нерегистрованог обављања дјелатности, у три случаја је 

потврђен рад без одобрења за обављање дјелатности те је инспектор издао рјешења о забрани 

обављања дјелатности до прибављања рјешења-одобрења за обављање дјелатности. 

Контролом извршења рјешења констатовано да је у једном случају контролисано лице 

извршило регистрацију дјелатности коју је обављало, у два случаја констатовано да 

контролисана лица поштују налог рјешења о забрани.  

 

 

 

КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 

 

 У извјештајном периоду на пословима комуналне полицијеод 01.01. до 02.04.2018. 

године  радило је четири извршиoцa, а од 02.04. до 30.06. 2018. године пет извршиоца. У 

складу са важећим законским и подзаконским прописима којима се регулише надлежност 

комуналне полиције, вршене су сљедеће контроле: 

 

- Контрола одржавања градских улица и приградских насеља, 

- Одржавање јавних саобраћајних површина и јавних зелених површина, 

- Одржавање стамбених зграда и придржавање кућног реда у зградама, 

-     Контола коришћења јавних паркинга, 

- Контрола поштовања вертикалне и хоризонталне сигнализације, 

- Контрола одржавања јавне расвјете, 

- Уклањање старих и других предмета непрописно остављених на јавним 

површинама, 

- Контрола одржавања јавне канализационе и водоводне мреже, 

- Контрола објеката за одвођење атмосферских вода из насеља, 

- Контрола септичких и осочних јама, 

- Контрола заузимања јавних површина, 
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- Контрола локалне саобраћајне мреже (категорисани и некатегорисани путеви), 

- Контрола радног времена у угоститељским објектима, 

- Контрола одржавања градског дрвореда, 

- Контрола пијачних простора и пијачног реда, 

- Контрола одржавања гробаља и вршење погребне дјелатности на подручју општине 

Прњавор, 

- Контрола чишћењa корита ријека и потока, 

- Контрола држања домаћих животиња у забрањеној градској зони, 

- Контрола држања паса и мачака, 

- Контрола хватања паса луталица, 

- Контрола одвожења отпада из домаћинстава и насеља, 

- Контрола нелегалног одлагања отпада, 

- Контрола старих дивљих депонија, 

- Контрола одржавања дворишта, башта и других површина које су од утицаја на 

изглед и уређеност јединице локалне самоуправе. 

 

 У извјештајном периоду обављањем комунално-полицијске дјелатности извршена је 

681 контрола и сачињено исто толико записника,од чега је 72 предмета по захтјеву странке и 

609 предмета по службеној дужности.  

 

На основу извршених контрола  предузете су сљедеће мјере: 

- донесено је 56 рјешења за отклањање неправилности и наложено извршење одређених 

мјера, 

- донесено је 7 закључака, 

- прослијеђено је 52 обавјештења о извршеним контролама, 

 

Издато је 68 налога за блокирање точкова возила у укупном износу од 1.360,00 КМ. 

 

Издато је 256 прекршајних налога у укупном износу од 11.980,00 КМ, од чега: 

 

1.  2 прекршајна налога по 300,00 КМ, због прекорачења радног времена у 

угоститељским објектима.Укупно 600,00 КМ. 

2. 5  прекршајних налога по 500 КМ, за правна лица и 5 прекршајних налога по 200 

КМ за одговорна лица у правном лицу, због недозвољеног рада на дан државних 

празника, укупно 3.500,00 КМ,   

3. 1 прекршајни налог од 100,00 КМ, за пуштање пса без надзора на улицу  

поступајући по Одлуци о условима, начину држања и заштити паса и мачака као 

кућних љубимаца на подручју општине Прњавор, укупно 100,00 КМ. 

4. 229 прекршајних налога по 30,00 КМ, због непрописног паркирања возила, укупно 

6.870,00 КМ.  

5.  11 прекршајних налога због непрописног одлагања отпада, 5налога по 100,00 КМ 

по Закону о комуналним дјелатностима, и 7 налога по 30,00 КМ по Одлуци о 

управљању отпадом. Укупно 710,00 КМ. 

6. 2 прекршајна налога по 100,00 КМ,  због неизвршења рјешења комуналног 

полицајца, укупно 200,00 КМ. 

7. 68 налога по 20 КМ за блокирање точкова возила и по основу накнаде за деблокаду, 

наплаћено је укупно 1360,00 КМ. Налози за блокирање точкова возила издавани су 

по Одлуци о организовању и наплати паркинга на подручју општине Прњавор и по 

Одлуци о комуналном реду, 
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У наведеном периоду издавани су налози за хватање паса луталица, збринуто 44 пса и 

6 легла паса (куја са кучићима). Због проблема пуштања власничких паса без надзора на 

приједлог комуналне полиције израђен је електронски Регистар власничких и паса луталица. 

Такође се ишло са приједлогом према околним општинама да и оне исто ураде ради веће базе 

података, и кретања паса са једне територије на другу. До 30.06.2018. године у Регистар је 

унесено 474 пса. У поступку набавке је читач микрочиппова помоћу којег ће комунална 

полиција утврдити власнике паса, који  пуштају псе без надзора на јавне површине. У 

поступку је чиповање власничких паса за 2018. годину, које суфинансира Општина Прњавор. 

На крају резултат свега овога је да се масовна појава паса луталица, као и пуштање 

власничких паса без надзора, довело на један више него задовољавајући ниво у граду 

Прњавору, што је резултирало све мањом пријавом грађана због наведеног проблема.    

 Проблеми који су се јављали током извјештајног периода су вишеструки. Један од 

већих проблема на терену јесте прекопавање, заузимање и присвајање  путева у сеоским 

подручјима. Доношењем општинске Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, 

одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката 

на њима увелико је олакшан рад на терену и омогућено ефикасније рјешавање ових и сличних 

проблема.  

 Један од стално присутних проблема на ужем градском подручју, јесу и несавјесни 

возачи који избјегавају плаћање паркинга те се паркирају на тротоарима, зеленим 

површинама, прилазима зградама (хаусторима), на пјешачким прелазима и друго. У 

рјешавању оваквих проблема и побољшања стања на терену, у многоме би могла допринијети 

и појачана активност Полицијске станице Прњавор по питању кажњавања учиниоца 

прекршаја (возача). 

 Што се тиче нелегалног одлагања отпада поред регионалних и магистралних путева на 

подручју наше општине, може се рећи да је стање знатно боље него протеклих година. 

 У руралним дијеловима општине највећи проблеми се јављају по питању непрописног 

третмана отпадних вода (изградња септичких јама).  

 Одржавање водоводне и канализационе мреже у стамбеним зградама (због 

дотрајалости инсталација), као и прокишњавање кровова зграда и некооперативност 

појединих представника Управних одбора Заједница етажних власника, као и неплаћање 

аконтације за трошкове одржавања зграде од стране етажних власника,  могу се сврстати у 

веће проблеме с којима се комунална полиција свакодневно сусреће.  

 Додатни проблем на терену представљају и прекопи улица и паркинг простора од 

стране правних субјеката ради санације кварова на инфраструктурним мрежама. 

 У сеоским подручјима мјештани се често споре око одржавања, насипања, чишћења 

канала и уклањања растиња поред локалних категорисаних и некатегорисаних путева.С тим у 

вези потребно је побољшати сарадњу комуналне полиције са представницима Мјесних 

заједница како би се лакше долазило до података о  власницима спорних парцела и 

ефикаснијег предузимања мјера из надлежности комуналне полиције. 

 

ПРИЈЕДЛОЗИ: 

- Набавка читача микрочипова за власничке псе, за потребе комуналне полиције, ради 

ефикасније и озбиљније контроле чиповања паса од стране власника. 

- Тротоари у неким улицама су заштићени препрекама у виду саксија. Приједлог 

комуналне полиције да се на исти начин заштити и улица Вељка Миланковића, од Трга 

српских бораца (од Адико банке па све до раскрснице са улицом Алексе Шантића)  

- На јавним површинама у самом центру потребно је осмислити изглед и поставити 

огласне табле, како би се смањила пракса лијепљења и постављања плаката и других 

обавјештења на градском дрвореду, са којим проблемом се комунална полиција 

свакодневно сусреће. 
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III  ЕФЕКТИ РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

 

1. Финансијски ефекти инспекцијског надзора за извјештајни период 

 

Ред. 

број 

Опис показатеља Износ (КМ) 

1 Одузета роба  

981,00 

2 Износ  изречених казни путем прекршајних налога за 

прекршаје по законима Републике Српске 

 

 

18.850,00 

3 Износ  изречених казни путем прекршајних налога за 

прекршаје по одлукама општине Прњавор 

 

9.080,00 

4 Износ изречених казни по налогу за деблокаду возила 

 

1.360,00 

5 50% износа оствареног по основу издавања ВС 

обрасца  (ветеринарско увјерење) и 

вриједност  остварена  по  основу  дневних прегледа 

ветеринарског инспектора 

 

 

 

8.649,80 

6 Наложено плаћање накнаде по основу претварања 

пољопривредног у непољопривредно земљише по 

рјешењима  пољопривредног инспектора 

 

 

- 

 

7 

 

Укупнo 

 

38.920,80  
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1. Квантитативни резултати рада 

 
УПОРЕДНИ ПОКАЗАТЕЉИ РАДА СВИХ ИНСПЕКЦИЈА ЗА    2015.,  2016. ,  2017.  и  2018. ГОДИНУ 
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Тржишна 

инспекција 
 

 

1 01.01-30.06.15 176 9 4 - 18 6.300,00 - - - - 

1 01.01-30.06.16 204 16 7 - 28 9.100,00 4 1.861,00 - - 

2 01.01-30.06.17 195 14 1 - 38 13.100,00 2 200,00 - - 

1 01.01-30.06.18 214 13 2 - 19 8.300,00 3 981,00   

Инспекција за 

храну и 

здравствена 

инспекција 

 

3 01.01-30.06.15 483 73 - - - - - - 29 125.063,77 

3 01.01-30.06.16 583 119 - - 12 9.000,00 - - 28 161.248,53 

3 01.01-30.06.17 633 108 - - 8 5.200,00 - - 28 114.105,64 

3 01.01-30.06.18 540 160 - - 4 2.000,00 - - 24 128.478,79 

Ветери- 

нарска 

инспекција 
 

1 01.01-30.06.15 1.343 92 - - - - - - 6 237.384,45 

1 01.01-30.06.16 1.472 78 - - - - - - 6 140.239,64 

1 01.01-30.06.17 1514 56 - - 2 300,00 - - 4 98.614,67 

1 01.01-30.06.18 1123 62 - - 2 1.300,00 - - 7 303.549,96 

Пољопри-

вредна 

инспекција 
 

2 01.01-30.06.15 175 33 5 - - - - - 1 6.641,80 

1 01.01-30.06.16 178 28 1 - - - - - 8 11.656,85 

1 01.01-30.06.17 172 45 1 - - - 1 50,00 - 695,86 

1 01.01-30.06.18 175 23 - - 1 1.000,00 - - - 41,20 

Урбанистичко-

грађевинска 
инспекција 

 

1 01.01-30.06.15 239 44 4 - - - - - - - 

2 01.01-30.06.16 368 23 3 - 3 600,00 - - - - 

2 01.01-30.06.17 331 28 - - - - - - - - 

1 01.01-30.06.18 189 11 - - - - - - - - 

Еколошка 
инспекција 

 

 

1 01.01-30.06.15 162 32 1 - - -   - - 

1 01.01-30.06.16 164 12 1 - - - - - - - 

1 01.01-30.06.17 164 27 - - - - - - - - 

1 01.01-30.06.18 169 13 - - - - - - - - 

Саобраћајна 

инспекција 

1 01.01-30.06.15 132 8 2 - - - - - - - 

1 01.01-30.06.16 194 71 - - 3 750,00 - - - - 

1 01.01-30.06.17 104 15 - - 4 1.750,00 - - - - 

1 01.01-30.06.18 82 21 - - 12 3.350,00     

 

Комунална 
полиција 

3 01.01-30.06.15 471 39 2 - 178 6.260,00 - - - - 

5 01.01-30.06.16 817 190 5 - 202 5.910,00 - - - - 

5 01.01-30.06.17 661 75 4 - 134 5.240,00 - - - - 

5 01.01-30.06.18 682 56 - - 256 11.980,00     

УКУПНО: 

 

 

13 01.01-30.06.15 3.181 330 18 - 196 12.560,00 - - 36 369.090,02 

15 01.01-30.06.16 3.980 537 17 - 248 25.360,00 4 1.861,00 42 313.145,12 

16 01.01-30.06.17 3.774 368 6 - 186 25.590,00 3 250,00 32 229.005,75 

14 01.01-30.06.18 3.174 359 2 - 294 27.930,00 3 981,00 31 432.069,95 

 

 
Напомена: 

- до 15.05.2018. године послове тржишног инспектора обављала су два извршиоца, 

- до 02.04.2018. године послове комуналне полиције обављала су четири извршиоца. 
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IV  ЗАКЉУЧНЕ НАПОМЕНЕ 

  

 У извјештајном периоду, поред послова и активности наведених у уводном дијелу 

Информације, те у дијеловима који се односе на поједине инспекције, сви инспектори и 

комунални полицајци своје дјеловање усмјерили су на остварење следећих  циљева: 

 

  - вршењем инспекцијског надзора обухватити све субјекте на подручју општине 

Прњавор који подлијежу инспекцијском надзору,  

 - уједначавање критерија појединих инспекција и комуналне полиције у оквиру 

Одјељења, те уједначавање критерија инспектора у оквиру једне инспекције односно 

комуналних полицајаца, у погледу предузимања управних мјера у случајевима остваривања 

превентивне функције, као и у случајевима предузимања репресивних управних мјера, уз 

поштовање принципа сразмјерности између управних мјера и учињених неправилности. 

 

У извјештајном периоду инспектори и комунални полицајци Одјељења за 

инспекцијске послове извршили су укупно 3.174 контролних прегледа на основу којих су  

предузете слиједеће мјере: 

- издато је 359 рјешења и закључака,  

 - поднешена су 2 захтјева за покретање прекршајног поступка Основном суду Прњавор 

-Прекршајно одјељење, и исти су у процедури рјешавања. 

- код 294 прекршиоца инспектори и комунални полицајци су изрекли прекршајну 

санкцију путем издавања прекршајног налога у укупном новчаном износу од  27.930,00 КМ. 

 

Треба нагласити да износ укупно изречених новчаних казни по прекршајним налозима 

није и износ укупно плаћених новчаних казни, из разлога могућности уплате 50% изречене 

новчане казне у року од 8 дана од дана пријема прекршајног налога, а сходно члану 149. став 

3. Закона о прекршајима у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“ број 

63/14, 110/16, 100/17). Наведена чињеница и чињеница да инспекција и комунална полиција 

професионално утврђују чињенично стање на терену су разлог високог процента прихватања 

прекршајних налога од стране субјеката контроле, а што се види из извјештаја гдје је само у 

два случаја затражено судско одлучивање. 

 

 Анализом података извршених контрола и евидентирања неправилности у 

извјештајном периоду, констатован је благи пораст прекршаја од стране контролисаних 

субјеката у односу на претходне године, а посебно из области поштовања одредаба закона о 

празницима и одлуке о јавним паркиралиштима. 

 

Измјенама Закона о инспекцијама у Републици Српској, објављених у Службеном 

гласнику Републике Српске број 44/16, свим инспекторима је дато овлаштење надзора у 

односу на примјену прописа о регистрацији субјеката за обављање одређене дјелатности, с 

тим у вези, у извјештајном периоду је извршено 45 контрола. У највећем броју случајева, 

контроле су се односило на нелегалан превоз лица, ствари и роба у друмском сасобраћају, 

затим на нелегалан рад из области услужног и производног сектора (одржавање и оправка 

моторних возила, производња производа од метала и производња вина и ракије) и из области 

угоститељства. Из тог разлога је Одјељење у извјештајном периоду организовало рад у двије 

смјене, рад суботом као и дежурства у дане празника и недјељом. 

 

 Извјештајни период је пратио већи број анонимних пријава од стране грађана, на 

нелегалан рад субјеката, нелегалну градњу, нехигијенске услове рада субјеката и друго. 

Надлежне инспекције и комунална полиција, су реаговале на сваки пријављени случај, као и 

на званично поднесене захтјеве и дјеловале у складу са одредбама  позитивних законских 
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прописа. Треба напоменути да извјестан број пријава није био основан, те да се велики број 

пријава односио на надлежност инспекције рада и заштите на раду, надлежност водне 

инспекције и рударске инспекције, те су исте прослијеђиване надлежним инспекцијама. 

 

 Такође, у извјештајном периоду, инспектори су радили контролне прегледе по налогу 

главних републичких инспектора, односно Републичке управе за инспекцијске послове 

(пријаве по субјектима- „рад на црно“, издавање фискалних рачуна, фалсификати 

прехрамбених производа и присуство недозвољених средстава у прехрамбеним и 

непрехрамбеним производима, услови за добијање републичких подстицаја у области 

пољопривреде), као и по налогу Канцеларије за ветеринарство БиХ (узорковање сировина 

животињског поријекла: месо, млијеко, јаја, мед, риба, сточна храна, вода, органи и друго - 

ветеринарска инспекцијa). У извјештајном периоду инспектори Одјељења за инспекцијске 

послове су поштовали закључке са састанка инспектора у Инспекторату да не врше контроле 

у субјектима у којима је већ извршена контрола од стране републичких инспектора на 

подручју општине Прњавор, а што је најчешћи случај био код тржишне инспекције. 

 

 У односу на успостављене услове и процедуре ISO стандарда 9001, а који се односи на 

транспарентан рад општинске управе, Одјељење за инспекцијске послове објављује мјесечне 

извјештаје рада путем Web странице општине Прњавор. 

 

 Сумирајући рад инспекцијске службе указујемо на неке проблеме који су 

окарактерисали  извјештајни период:  

 

 Отежавајуће околности при раду инспекције у односу на субјекте надзора јесу честе 

промјене у смислу привременог  или сталног престанка рада, промјене сједишта предузећа и 

предузетника, промјене локације издвојених пословних просторија и пословних јединица, 

промјене облика организовања и друго,  тако да је објективно немогуће са постојећим бројем 

инспектора исконтролисати законитост свих промјена уписа у регистре и законитост 

пословања.  

 

 Систем нормативних аката у Републици Српској је веома обиман и разгранат, али 

истовремено недовољно синхронизован. Веома су честе појаве да у појединим областима 

имамо правних празнина, односно нерегулисаност одређених односа. Подзаконски акти 

предвиђени законима у најчешћим случајевима нису правовремено донесени што у 

стварности значи недовољно уређење области надзора, а што такође утиче на општу слику о 

раду инспекције.  

 

 Стручно оспособљавање и едукација инспектора и комуналних полицајаца је 

недовољна, како због недостатка стручне литературе из свих области, тако и због 

неорганизовања стручних састанака на нивоу министарстава, а сада на нивоу Републичке 

управе за инспекцијске послове. Кратки, радни састанци на којима би се усвојили заједнички 

ставови и тумачења појединих прописа увелико би олакшали рад и ефикасност инспекцијских 

органа.  

 

Обезбјеђивање возила за потребе инспекције и комуналне полиције, такође су услов 

боље ефикасности, имајући у виду број субјеката, величину општине, број инспектора и 

комуналних полицајаца и њихових надлежности које је понекад немогуће организовати у 

тимски рад или је такав рад за поједине инспекције и комуналну полицију неефикасан. 


