
     

 

 

 

СТАНДАРДИ ИНТЕГРИТЕТА И 

ТРАНСПАРЕНТНОСТИ У ПОСТУПКУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Овај сет стандарда представља опредјељење Општине Теслић да редовно анализира ризике за 

интегритет и транспарентност поступака и одлука Општинске управе и у односу на њих утврђује и 

редовно ажурира стандарде поступања. Ови стандарди су резултат интерног аналитичког процеса 

Општинске управе, који је проведен уз подршку пројекта „Пилотирање механизама 

транспарентности и интегритета органа власти на кантоналном и локалном нивоу у Босни и 

Херцеговини” којег финансира Влада Уједињеног Краљевства, путем средстава УК Аид-а и проводе 

ТАФ Wестерн Балканс и Луцид Линx Сарајево а проводе ТАФ Wестерн Балканс и Луцид Линx 

Сарајево. Стандарди су базирани на позитивним прописима, планским документима Општине 

Теслић и добрим праксама управљања, интегритета и транспарентности. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Септембар 2021.  

 

 

 



     

 

 

Садржај 
1. Стандарди за поступак планирања и осигурање претпоставки за инспекцијски надзор..1 

2. Стандарди за поступак покретања инспекцијског надзора.................................................................1 

3. Стандарди за провођење инспекцијског надзора и контролног надзора....................................2 

4. Стандарди за вођење евиденција и извјештавање о проведби инспекцијског надзора.....2 

5. Стандарди за пријављивање неправилности...............................................................................................2 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     

 

Стандарди интегритета и транспарентности у провођењу инспекцијског 

надзора 

ОВИ СТАНДАРДИ СЕ ОДНОСЕ НА ПЛАНИРАЊЕ ПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗОРА И 

ПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПАКА НАДЗОРА СА ЦИЉЕМ ДА СЕ ОСИГУРА ПЛАНСКО ПРОВОЂЕЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА КОЈЕ ЈЕ УСМЈЕРЕНО КА ПОСТИЗАЊУ СТРАТЕШКИХ И 

ОПЕРАТИВНИХ ЦИЉЕВА ОПШТИНЕ, БЕЗ АРБИТРАРНОСТИ И ДИСКРЕЦИЈЕ, КОЈЕ ЈЕ 

ЗАСНОВАНО НА ЗАКОНУ И ОПШТИНСКИМ ПРОПИСИМА, ТЕ КОЈЕ ЈЕ ОДГОВОРНО, 

ТРАНСПАРЕНТНО И СА ПРВЕНСТВЕНИМ ЦИЉЕМ ПРОВОЂЕЊА ПРЕВЕНТИВНИХ И 

РЕПРЕСИВНИХ МЈЕРА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ОПШТИНУ, УЗ ОБАВЕЗНУ ЗАБРАНУ 

ДИСКРИМИНАЦИЈЕ. 

1. Стандарди за поступак планирања и осигурање претпоставки за 

инспекцијски надзор 

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом проводи своје активности и 
инспекцијски надзор на основу унапријед израђених планова рада на годишњем и 

мјесечном нивоу. Планирање се врши на основу постојећих искустава и процјене будућих 

ризика у односу на избјегавање провођења прописа од стране привредних субјеката и 

грађана Општине Теслић. Планови рада су свеобухватни и засновани на објективним 

критеријима и те се континуирано  осигурава њихова усклађеност са годишњим Планом 

рада Републичке управе за инспекцијске послове Републике Српске. 

 

2. Стандарди за поступак покретања инспекцијског надзора 
Основи за поступак покретања инспекцијског надзора представљају мјесечни планови 

рада, али и исказане потребе и други хитни догађаји, те уочене неправилности. 
Руководилац надгледа и осигурава правовремено провођење инспекцијских надзора од 

стране инспектора. Сваки инспекцијски надзор се покреће и води по службеној дужности. 

Инспекцијски надзори су: 

- Редовни, на основу плана рада; 

- Ванредни, на основу иницијативе других правних и физичких лица;  

- Контролни, који контролише проведбу извршених мјера у односу на редовни или 

ванредни инспекцијски надзор. 

Све проблеме и нерегуларности из домена надлежности инспекцијских служби и 

Комуналне полиције општине Теслић, грађани општине могу пријавити и на мобилни 

телефон број 065/317-019, сваким радним даном у термину од 07 до 22 часа и суботом од 

7 до 15 часова. 

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом поступа и по представкама и 

информацијама достављених од стране физичких лица, привредних друштава, 

предузетника, јавних предузећа, установа, агенција, удружења и других правних лица које 

се односе на повреду прописа из надлежности Одјељења за инспекцијске послове са 

комуналном полицијом.  



     

 

Инспектори Одјељења за инспекцијске послове са комуналном полицијом поступају по 

представци у што краћем временском периоду и адекватно обавјештавају подносиоца 

представке о утврђеном стању и извршеном инспекцијском надзору. Обавјештење се 

доставља у року од 30 дана писменим путем. Подаци подносилаца представки су тајни и 

подносиоци могу бити сигурни да информације о њиховом идентитету неће бити 

саопштене другим лицима. 

3. Стандарди за провођење инспекцијског надзора и контролног надзора 
 У поступку провођења инспекцијског надзора, инспектори правовремено најављују 

надзор субјекту надзора, осим ако би најава умањила успјешност инспекцијског надзора. 

Инспектори јасно и недвосмислено указују субјекту надзора права која може користити у 

поступку инспекцијског прегледа. О надзори се сачињава записник о извршеном 

инспекцијском прегледу, а уколико дође до привремено одузимања документације и 

предмета, за ово се издаје потврда субјекту надзора. Инспектори приликом инспекцијског 

надзора упознају субјект надзора са свим правима и могућностима притужби на рад 

инспекције. 

4. Стандарди за вођење евиденција и извјештавање о проведби 

инспекцијског надзора 
Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом и инспектори воде 

правовремене и свеобухватне евиденције о проведеним инспекцијским надзорима у 

складу са најбољим праксама и правилником Инспектората. Сви лични подаци за потребе 

евиденције се третирају као тајни подаци и инспектори са дужном пажњом поступају са 

истим.  

 

5. Стандарди за пријављивање неправилности  
Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом успоставља различите 

комуникацијске канале са широм јавности и заинтересованим лицима ради омогућавања 

пријављивања неправилности које требају бити предметом инспекцијског надзора Сви 

подаци о подносиоцима пријава/представки представљају тајну. Одјељење за 

инспекцијске послове са комуналном полицијом такођер успоставља комуникацијске 

канале за пријављивање евентуалних кршења прописа којима се регулише рад инспекције.  

Одјељење за инспекцијске послове са комуналном полицијом осигурава да се 

неправилности могу пријавити на минимално на сљедеће начине: 

 Писменим путем и то непосредном предајом писменог поднеска, достављањем 

писменог поднеска путем поште, остављањем писменог поднеска у сандуче за 

пријаву неправилности и електронским путем; 

 Усменим путем и то усменом изјавом на записник и телефонским путем на основу 

чега се сачињава службена забиљешка; 

 Анонимно, на било који од горе наведених начина. 

 


