
1       Неслужбена пречишћена верзија Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине садржи: Закон о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број : 24/08), измјене и допуне Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13, 16/18, 08/19, 11/20, 24/20 и 40/20) и исправку Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број : 25/08).     ЗАКОН  О ИНСПЕКЦИЈАМА БРЧКО ДИСТРИКТА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  (Неслужбена пречишћена верзија)   ПРВИ ДИО –  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ                                         Члан 1 (Предмет закона)  Овим законом се прописују: обављање инспекцијског надзора у Брчко дистрикту БиХ (у даљем тексту: Дистрикт) ради осигурања извршавања закона и других прописа; начела инспекцијског надзора; организација инспекције; обавезе, одговорности и овлашћења инспектора; права и обавезе субјекта надзора; поступак инспекцијског надзора; посебне радње инспектора; односи инспекцијских и других органа; заједничко вршење инспекцијског надзора; статус инспектора и друга питања од значаја за функционисање инспекцијског система у Дистрикту.    Члан 2 (Дефиниције)  Изрази коришћени у овом закону имају сљедеће значење: a) ''инспекцијски надзор'' је скуп управних и других мјера и радњи над радом и пословањем физичких и правних лица, органа јавне управе Дистрикта, државних и ентитетских органа и грађана ради спречавања и отклањања незаконитости  у извршавању закона и других прописа; b) ''субјекат надзора'' су физичка и правна лица, грађани, органи јавне управе Дистрикта, као и државни и ентитетски органи на територији Дистрикта; c) ''инспекцијски преглед'' је непосредан увид у рад и пословање субјекта надзора ради спровођења инспекцијског надзора; d) ''управне мјере'' су мјере које предузима инспектор, вршећи инспекцијски надзор, доношењем управног акта; e) ''друге мјере и радње'' су мјере и радње одређене овим законом и другим прописима, које предузима инспектор, вршећи инспекцијски надзор, о којима се не доноси  управни акт.    Члан 3 (Садржај инспекцијског надзора)  Инспекцијски надзор обухвата предузимање инспекцијских мјера и радњи над субјектима надзора, утврђивање права и обавеза субјекта надзора у поступку, одређивање и извршење 



2  управних и других мјера и радњи, ради спречавања и отклањања незаконитости у извршавању закона и других прописа.   Члан 4 (Улога и значај инспекцијског надзора)  (1) Инспекцијски надзор је врста  надзора од општег значаја за Дистрикт, чија је улога да дјелује превентивно и ради на подстицању друштвене дисциплине у извршавању закона и других прописа. (2) Инспекцијским надзором обезбјеђују се законитост и заштита јавног и приватног интереса, у складу са законом и другим прописима.    Члан 5 (Вршење инспекцијског надзора)  (1) Инспекцијски надзор, у складу са овим законом и другим прописима, врше инспектори Владе Дистрикта (у даљем тексту: Влада), као лица с посебним овлашћењима и одговорностима. (2) Изузетно, када то захтијевају посебне околности или у случају одсутности инспектора, градоначелник  може да овласти и другог државног службеника органа јавне управе који испуњава прописане услове, да привремено врши послове инспекцијског надзора са свим овлашћењима инспектора најдуже до три (3) мјесеца. (3) „У случају проглашења ванредног стања или проглашења природне несреће у складу с посебним прописом, градоначелник може да овласти сваког инспектора у Инспекторату, без обзира на његову стварну и функционалну надлежност прописану овим или посебним законом, да привремено врши послове инспекцијског надзора из надлежности било које инспекције са свим овлашћењима инспектора те инспекције, а најдуже док траје такво стање.“1 (4)  Овлашћење из става 2 „и става 3“2 овог члана доноси градоначелник на предлог шефа Инспектората. (5) Послови инспекцијског надзора у другим областима које нису обухваћене овим законом регулишу се посебним прописима.    ДРУГИ ДИО – НАЧЕЛА И ОРГАНИЗАЦИЈА ИНСПЕКТОРАТА  ГЛАВА I – НАЧЕЛА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  Члан 6 (Начело превентивности)  У вршењу инспекцијског надзора инспектор дјелује превентивно, а предузима управне и друге мјере и радње када се превентивним дјеловањем не може обезбиједити сврха и циљ надзора.         Члан 7 (Начело јавности)                                                   1 Закон о допуни Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 11/20) 2 Закон о допуни Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 11/20)  



3  (1) Инспекцијски  надзор је јаван.  (2) Када је у питању заштита живота и здравља људи или теже нарушавање јавног интереса, инспекцијски орган  је дужан да обавијести јавност о чињеничном стању и неправилностима утврђеним у поступку инспекцијског надзора. Члан 8 (Начело самосталности)  (1) Инспектор је самосталан у вршењу инспекцијског надзора, у оквиру права, дужности и овлашћења утврђених законом и другим прописом.  (2) Инспектор, у обављању надзора, самостално води поступак, доноси рјешења и предузима друге мјере и радње у оквиру права, дужности и овлашћења утврђених овим законом или другим прописима.  Члан 9 (Начело заштите јавног интереса)  Инспектор врши инспекцијски надзор ради остваривања јавног интереса, као и интереса правних и физичких лица у складу са законом и другим прописима.  Члан 10 (Начело материјалне истине)  (1) У поступку инспекцијског надзора инспектор  изводи све неопходне доказе ради утврђивања чињеничног стања.  (2) Субјекат надзора, у поступку инспекцијског надзора,  може предлагати и подносити доказе ради утврђивања потпуног чињеничног стања.  Члан  11  (Начело супсидијарности)   (1) Поједина питања инспекцијског надзора могу се уредити  посебним прописом.  (2) У вршењу инспекцијског надзора, на питања која нису уређена овим законом или посебним прописом, супсидијарно  се примјењују одредбе Закона о  управном поступку Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ЗУП), Закона о јавној управи Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Закон о јавној управи) и Закона о државној служби у органима управе Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Закон о државној служби).    ГЛАВА II – ОРГАНИЗАЦИЈА  ИНСПЕКТОРАТА  Члан 12 (Инспекторат)  (1) Инспекторат је сектор Владе Дистрикта који самостално обавља послове утврђене прописима Дистрикта и Босне и Херцеговине (у даљем тексту: БиХ). (2) Инспекторат за свој рад одговара Влади и градоначелнику. (3) Послове инспекцијског надзора у Дистрикту одређене законом и другим прописима врше инспектори.  (4) Одредбе овог закона примјењују се и на послове управне инспекције који нису регулисани Законом о јавној управи и Законом о државној служби.  Члан 13 (Унутрашња организација Инспектората)  



4  Унутрашња организација Инспектората детаљније се утврђује организационим планом Владе који на предлог шефа Инспектората, доноси градоначелник у складу са Законом о државној служби.  "Члан 14 (Шеф Инспектората)  (1) Радом Инспектората руководи шеф Инспектората. (2) Шефа Инспектората именује градоначелник на основу јавног конкурса, у складу са Законом о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ. (3) Шеф Инспектората именује се на мандат од четири године и исто лице може бити поново именовано за шефа Инспектората, али не више од два мандата узастопно. (4) Послове шефа Инспектората може да обавља лице које има високу школску спрему прописану као услов за обављање инспекцијских послова, положен испит за рад у органима управе и најмање пет година радног искуства у струци. (5) Градоначелник ће процедуру именовања шефа Инспектората иницирати најкасније шест мјесеци прије истека мандата шефа Инспектората. (6) Поступак именовања шефа Инспектората мора бити завршен најкасније два мјесеца прије истека мандата шефа Инспектората. (7) Радно мјесто шефа Инспектората је мандатно радно мјесто руководећег државног службеника."3   Члан 15 (План рада и извјештаји)  (1) На предлог шефа Инспектората градоначелник доноси годишњи план рада Инспектората. (2) Предлог из става 1 овог члана шеф Инспектората доставља градоначелнику најкасније до 30. септембра текуће, за наредну годину. „(3) О раду Инспектората у претходној и текућој години шеф Инспектората подноси квартални и годишњи извјештај Влади, при чему годишњи извјештај подноси најкасније до 31. марта текуће године.“4   Члан 16 (Помоћници шефа Инспектората)  (1) Шеф Инспектората има помоћнике у звању главног инспектора. (2) Главни инспектор има статус руководећег државног службеника. (3) „Послове главног инспектора може да обавља лице које уз опште и посебне услове за звање инспектора, има најмање три (3) године радног искуства у струци.”5 (4)  Главни инспектор за свој рад одговара шефу Инспектората. (5) Главни инспектор подноси шефу Инспектората мјесечни извјештај о раду.   Члан 17 (Надзор над радом Инспектората)  Надзор над радом Инспектората врши Влада на основу годишњег плана рада и извјештаја о раду.                                                   3 Закон о измјени и допуни Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 24/20) 4 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13) 5 Закон о измјенама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 16/18)  



5       ТРЕЋИ ДИО – ОБАВЕЗЕ И ОГРАНИЧЕЊА, ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ ИНСПЕКТОРА  ГЛАВА I – ОБАВЕЗЕ ИНСПЕКТОРА  Члан 18 (Обавезе инспектора)  (1) У вршењу инспекцијског надзора инспектор је  обавезан: a) да размотри иницијативу за покретање поступка инспекцијског надзора; b) да обавијести одговорно лице субјекта надзора о почетку обављања инспекцијског прегледа, осим ако сматра да би обавјештење умањило ефикасност инспекцијског надзора; c) да се легитимише субјекту надзора, односно одговорном или другом овлашћеном лицу  субјекта надзора;  d) да укаже субјекту надзора на права која може да користи у поступку инспекцијског надзора;  e) да сачинити записник о извршеном инспекцијском прегледу;  f) да води евиденцију о извршеном инспекцијском прегледу, као и друге прописане евиденције; g) да чува службену, пословну или другу тајну;  h) да поступа законито и благовремено у складу са законом; i) да обавијести шефа Инспектората о појавама битнијег нарушавања самосталности и незаконитог утицаја у раду; j) да се понаша у складу с Кодексом понашања инспектора. (2) Кодекс понашања инспектора доноси градоначелник на предлог шефа Инспектората.  Члан 19 (Евиденција о инспекцијском надзору)  (1) Инспектор је обавезан да води евиденцију о инспекцијском надзору. (2) Садржај и начин вођења евиденције, на предлог шефа Инспектората, доноси градоначелник.   Члан 20 (Ограничење инспектора у обављану других послова)  (1) Инспектор не смије да обавља привредне, трговачке или друге дјелатности и послове за себе или другог послодавца, нити да учествује у раду стручних комисија органа управе које дају дозволе или мишљења за издавање дозвола за обављање дјелатности које подлијежу инспекцијском надзору који обавља инспектор. (2) Забрана из става 1 овог члана не односи се на научни и педагошки рад инспектора или уколико су таква дјелатност или послови предвиђени посебним прописима. (3) Поступање супротно одредби из става 1 овог члана представља тежу повреду службене дужности.   ГЛАВА II – ОВЛАШЋЕЊА И ОДГОВОРНОСТИ ИНСПЕКТОРА  Члан 21 (Овлашћења инспектора) 



6   (1) У вршењу инспекцијског надзора, зависно од функционалне надлежности, инспектор је овлашћен:       а) да утврди идентитет субјекта надзора и других лица; b) да прегледа: 1) објекте и просторије;  2) земљиште, опрему и уређаје;  3) средства рада и друге предмете;  4) производе који се стављају у промет;  5) робу у промету и транспорту;  6) обављање промета робе и пружање услуга;  7) пословне књиге, евиденције и регистре;  8) уговоре, јавне исправе;  9) другу пословну документацију; c) да прегледа стамбене објекте, уз претходно обезбијеђену наредбу          Основног суда за претрес, када постоје основи сумње да се у стамбеним          објектима налазе предмети или роба који могу да послуже извршењу        прекршаја или кривичног дјела или су настали извршењем прекршаја или       кривичног дјела, или ако предмети и роба у већој мјери угрожавају       безбједност и здравље људи и имовине;      d) да узима изјаве од овлашћених и других лица субјекта надзора;      е) да узима узорке који су потребни за утврђивање чињеничног стања;      f) да нареди предузимање одговарајућих мјера и радњи ради обезбјеђења          вршења надзора; g) да привремено одузме документацију, предмете и друге ствари које су неопходне ради утврђивања чињеничног стања; h) да привремено забрани вршење одређених радњи, односно дјелатности; i) да обезбиједи извршење наложених мјера печаћењем или на други одговарајући начин;  j) да поднесе захтјев за утврђивање кривичне или прекршајне одговорности или изда прекршајни налог;  k) да доноси рјешења о отклањању недостатака уочених приликом вршења инспекцијског прегледа. (2) Инспектор је овлашћен да предузима и друге мјере и радње којима се обезбјеђује вршење инспекцијског надзора.   Члан  22 (Дисциплинска одговорност инспектора)  (1) Поред одредби Закона о државној служби, инспектор чини тежу повреду службене дужности и ако: a) у вршењу инспекцијског надзора не предложи или не одреди мјеру за коју је овлашћен; b) прекорачи овлашћења; c) у прописаном року не изврши извршно рјешење о одређеној управној мјери или не покрене поступак код надлежног суда због неизвршења рјешења о одређеној управној мјери; d) незаконитим или погрешним радом у вршењу инспекцијског надзора нанесе већу материјалну штету субјекту надзора или другом лицу; e) не обавијести другог инспектора о незаконитим радњама субјекта надзора за које је сазнао у току вршења инспекцијског надзора; f) прекрши обавезу чувања пословне или друге тајне с којом је упознат у вршењу инспекцијског надзора. (2) Дисциплински поступак против инспектора спроводи се у складу са Законом о државној служби.   ЧЕТВРТИ ДИО – ПРАВА И ДУЖНОСТИ СУБЈЕКТА НАДЗОРА И ДРУГИХ ЛИЦА 



7   ГЛАВА I – ПРАВА СУБЈЕКТА НАДЗОРА И ДРУГИХ ЛИЦА  Члан 23 (Примједбе на записник)  (1) Субјекат надзора има право да да примједбе на записник које се односе на законитост поступка надзора, понашање инспектора или тачност утврђеног чињеничног стања. (2) Примједбе из става 1 овог члана, субјекат  надзора може да достави у писменој форми у року од три (3) дана од дана сачињавања записника.  Члан 24 (Одбијање потписивања записника)  (1) Субјекат надзора има право да одбије потписивање записника, ако се не слаже с чињеницама које су наведене у записнику или ако му је ускраћено право из члана 23 овог закона. (2) Одбијање потписивања записника из става 1 овог члана не задржава даље вођење поступка инспекцијског надзора.   ГЛАВА II – ДУЖНОСТИ СУБЈЕКТА НАДЗОРА  Члан 25 (Дужности субјекта надзора у поступку)  (1) Субјекат надзора дужан је инспектору омогућити несметано вршење инспекцијског надзора, дати обавјештења и стављати на увид исправе, односно податке који су потребни за вршење надзора.  (2) Субјекат надзора дужан је да инспектору обезбиједи услове неопходне за несметан рад, ради утврђивања чињеничног стања. (3) Субјекат надзора је дужан, на захтјев инспектора, да достави или припреми тачне и потпуне податке, документацију или друге материјале који су  потребни за обављање инспекцијског надзора, у року који му се одреди.  Члан 26 (Одговорна лица у поступку вршења надзора)  (1) Субјекат надзора и одговорно лице у субјекту надзора дужни су да омогуће несметано вршење инспекцијског надзора и да изврше наложене мјере.  (2) Субјекат надзора, односно одговорно лице у субјекту надзора дужно је, у року од  три (3) дана од дана истека рока одређеног у рјешењу за извршење мјере, писмено или усмено обавијестити инспектора о извршењу наложених мјера.  Члан 27 (Дужност других лица)  (1) Друга лица су дужна да дозволе вршење инспекцијског прегледа када постоје основи сумње да се у њиховим објектима или просторијама обавља дјелатност или 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 овлашћења која инспектор има према субјекту надзора. (3) Инспектор има право да упозори или удаљи лице које омета или онемогућава вршење инспекцијског прегледа.   



8   ПЕТИ ДИО – ПОСТУПАК ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  ГЛАВА I – ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА  Члан 28 (Покретање поступка)  (1) Поступак инспекцијског надзора покреће се и води по службеној дужности. (2) Свако може поднијети иницијативу за покретање поступка инспекцијског надзора. (3) Поступак  инспекцијског надзора води се у складу са овим законом, ЗУП-ом, Законом о јавној управи и посебним прописима.  Члан 29 (Сразмјерност мјера и радњи)  Инспектор, у вршењу инспекцијског надзора, предузима оне мјере и радње које су сразмјерне учињеним неправилностима, а којима се на повољнији начин за субјекат надзора постиже циљ и сврха инспекцијског надзора.     ГЛАВА II – УПРАВНИ И ДРУГИ АКТИ ИНСПЕКТОРА  Члан 30 (Закључак и рјешење у поступку)   У поступку инспекцијског надзора инспектор доноси закључак и рјешење.    Члан 31 (Закључак)  (1) Закључком се одлучује о питањима  која се тичу инспекцијског прегледа. (2) Закључком се одлучује о оним питањима у вођењу поступка, о којима  се не доноси  рјешење. (3) Закључком, којим се налаже извршење неке радње, одређује се рок у коме се та радња има извршити.  Члан  32                                                   (Доношење закључка)  (1) Закључак се сачињава у виду записника  и саопштава заинтересованим странкама усмено, а написмено се издаје када се против закључка може да изјави посебна жалба или када се може одмах тражити извршење закључка. (2) Закључак који се издаје написмено, као управни акт, обавезно садржи: увод, диспозитив, образложење и поуку о правном лијеку.                                Члан 33 (Рјешење)  (1) Након инспекцијског прегледа, уколико утврди неправилности, инспектор доноси рјешење о мјерама, радњама и роковима за отклањање неправилности.  (2) Изузетно од става 1 овог члана, када оцијени да се на тај начин отклања непосредна опасност по живот и здравље људи, имовину веће вриједности или када је у питању заштита 



9  другог јавног интереса, инспектор може да нареди управне мјере и радње   усменим рјешењем у записник. (3) У случају из  става 2 овог члана, инспектор, у року од три (3) дана од дана доношења усменог рјешења у записник, доноси писмено рјешење.    Члан 34 (Жалба)  (1) Против управних аката инспектора, донесених у складу с чланом 30 овог закона, може се изјавити жалба у року од петнаест (15) дана од дана  достављања.  (2) О жалби из става 1 овог члана одлучује Апелациона комисија. (3) Изјављена жалба одгађа извршење, осим ако овим законом или посебним прописима није другачије одређено. (4) Против рјешења, донесеног по жалби, може се покренути управни спор.    Члан 35 (Записник о инспекцијском прегледу)  (1) О сваком инспекцијском прегледу инспектор је обавезан да састави записник о инспекцијском прегледу у којем ће навести чињенично стање утврђено инспекцијским прегледом.  (2) Изузетно, ако због обима, сложености или природе инспекцијског надзора  или због других околности, није могуће на лицу мјеста сачинити записник у току инспекцијског прегледа, записник се  сачињава у службеним просторијама Инспектората (или субјекта надзора) истога дана када је извршен инспекцијски преглед.  (3)  Записник се саставља јасно и читко. (4) Образац и садржај записника утврђује градоначелник на предлог шефа Инспектората.   Члан 36 (Службена забиљешка)  О мањим неправилностима, које су у току инспекцијског прегледа отклоњене, као и о другим запажањима која се не констатују записником о инспекцијском прегледу, инспектор  сачињава  службену забиљешку.  Члан 37 (Констатовање чињеница у току поступка)  У записнику о извршеном инспекцијском прегледу поред утврђених чињеница инспектор је обавезан да наведе изјаве, примједбе, захтјев за изузеће и друге релевантне чињенице и околности.  Члан 38 (Потписивање записника о инспекцијском прегледу)  (1) Инспектор и субјекат надзора потписују записник након завршеног инспекцијског прегледа. (2) Ако субјекат надзора одбије да потпише записник, инспектор у записник констатује разлоге његовог одбијања. (3) Субјекту надзора  доставља се копија записника.   



10  Члан 39 (Инспекцијски преглед код непознатог субјекта надзора)  (1) У случајевима када инспектор не може да утврди ко је субјекат надзора, дужан је да на мјесту прегледа остави позив да одређеног дана и сата субјекат надзора присуствује  вршењу инспекцијског прегледа.  (2)  Ако се непознати субјекат надзора не одазове позиву из става 1 овог члана, инспекцијски преглед се врши без присуства  субјекта надзора, у присуству службеног или другог лица.  (3) Ако инспектор у току инспекцијског надзора утврди да постоје неправилности, писменим рјешењем налаже непознатом субјекту надзора отклањање неправилности и одређује рок извршења. (4) У случају из става 3 овог члана, рјешење се истиче на видном мјесту на објекту или предмету који је био предмет инспекцијског прегледа и огласној табли Владе,  чиме се сматра  да је достава уредно извршена.  Члан 40 (Вршење надзора без присуства субјекта надзора)  (1) Ако инспектор не затекне одговорно лице субјекта надзора, надзор извршава без присуства тог лица и то записнички констатује.    (2) Кад није могуће  извршити надзор у смислу става 1 овог члана, инспектор на мјесту надзора оставља позив одговорном лицу  да у одређено вријеме буде присутно ради вршења надзора. (3) Касније оштећење, уништење или уклањање позива из става 2 овог члана, не утиче на ваљаност достављања. (4) Ако се одговорно лице субјекта надзора не одазове позиву из става 2 овог члана, инспектор надзор извршава у присуству овлашћених службених лица Полиције Дистрикта.  Члан 41 (Указивање на неправилности)  (1) Ако инспектор, у поступку инспекцијског прегледа, утврди неправилности, може указати субјекту надзора на уочене неправилности и одредити рок да их отклони. (2) Неправилности, наложене радње и рок за њихово отклањање уносе се у записник. (3) Инспектор рјешењем  наређује отклањање неправилности, ако накнадним прегледом утврди да субјекат надзора није у остављеном року отклонио неправилности. (4) Ако накнадним прегледом инспектор утврди да је субјекат надзора у остављеном року отклонио неправилности, констатује то у записнику.  Члан 42 (Обустављање поступка инспекцијског надзора)  Уколико инспектор, у току вршења инспекцијског надзора, утврди да код субјекта надзора не постоје неправилности нити основи сумње о почињеном прекршају или кривичном дјелу, закључком обуставља поступак инспекцијског надзора.   ГЛАВА III – САРАДЊА ДРУГИХ ОРГАНА   Члан 43 (Дужност сарадње Полиције)  (1) Инспектор, у току инспекцијског надзора, може да затражи помоћ овлашћених службених лица Полиције Дистрикта, ако: a) буде спријечен употребом физичке или друге силе; b) процијени да би могло доћи до физичког или другог отпора. 



11  (2) Полиција Дистрикта је дужна, у случају из става 1 овог члана, да пружи помоћ инспектору на његов захтјев, у складу са Законом о Полицији Брчко дистрикта БиХ (у даљем тексту: Закон о Полицији).      Члан 44 (Сарадња других институција и стручњака)  Инспектор може, у поступку инспекцијског надзора, да затражи мишљење и сарадњу овлашћених стручних институција, односно одговарајућих овлашћених стручњака, ако је то потребно ради правилне оцјене чињеничног стања.    ГЛАВА IV – НАЛОГ ГЛАВНОГ ИНСПЕКТОРА                                                   Члан 45 (Налог за вршење инспекцијског надзора)  (1) Инспекцијски надзор инспектор врши по властитој процјени или на основу налога за инспекцијски надзор. (2) Налог из става 1 овог члана инспектору издаје главни инспектор. (3) Инспектор је обавезан да поступи по налогу главног инспектора.  (4) При вршењу инспекцијског надзора по налогу, инспектор је обавезан субјекту надзора да предочи налог прије почетка инспекцијског надзора.  (5) Против налога за инспекцијски надзор не може се изјавити жалба.  Члан 46 (Садржај налога)  Налог за инспекцијски надзор издаје се у писменом облику и садржи: а) назив органа, број и датум; b) назив субјекта надзора; c) предмет инспекцијског надзора; d) правни основ за вршење инспекцијског надзора; е) име и презиме инспектора који је дужан да изврши инспекцијски надзор; f) датум почетка вршења инспекцијског надзора; g) потпис главног инспектора.     ШЕСТИ ДИО – ПОСЕБНЕ РАДЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  ГЛАВА I – УЗИМАЊЕ УЗОРКА  Члан 47 (Узимање узорка)  (1) Инспектор може да узима узорке, ако је у поступку инспекцијског надзора потребно утврдити, да ли производи у производњи и промету, узорци земље, ваздуха, воде и слично, одговарају прописаном и декларисаном саставу, односно квалитету. (2) Одредбе става 1 овога члана не односе се на узимање узорака који су одређени посебним прописима. 



12   Члан 48 (Поступак узимања узорка)  Приликом узимања узорака инспектор је обавезан да: a) под истим условима и у исто вријеме узме три (3) узорка у количини потребној за испитивање, и то: 1) један узорак за прву анализу;        2) један узорак субјекту надзора;         3) један узорак за суперанализу; b) сачини записник о узимању узорака; c) узорке запечати и прописано означи; d) узорак за прву анализу достави без одлагања овлашћеној институцији на вјештачење, а   узорак за суперанализу сачува на прописан начин;  e) без одлагања писмено обавијести  субјекат надзора о резултатима анализе; f) на захтјев  субјекта надзора без одлагања достави узорак на суперанализу другој овлашћеној институцији.  Члан 49 (Захтјев за суперанализу)  (1) Субјекат надзора има право да поднесе захтјев за суперанализу у року од три (3) дана од дана достављања резултата анализе првог узорка.  (2) Сматра се да је субјекат надзора сагласан са резултатима анализе првог узорка ако захтјев из става 1 овог члана не поднесе у року. (3) Суперанализа не може се повјерити овлашћеној институцији која је вршила анализу првог узорка. (4) Резултат суперанализе коначно утврђује узорак који одговара прописаним стандардима.  Члан 50 (Трошкови анализе)  (1) Трошкове анализе сноси субјекат надзора, ако се утврди да узорак не одговара прописаним стандардима, изузев ако посебним прописом није другачије одређено. (2) Инспектор посебним закључком, у случају из става 1 овог члана, утврђује износ трошкова који су настали поступком анализе узорка, носиоца обавезе за уплату насталих трошкова, примаоца одређених трошкова и рок уплате. (3) Трошкове анализе сноси Влада, ако се утврди да узорци одговарају прописаним стандардима, о чему инспектор доноси посебан закључак.       ГЛАВА II – ПРИВРЕМЕНО ОДУЗИМАЊЕ ПРЕДМЕТА   Члан 51 (Привремено одузимање предмета)  (1) Инспектор може, у оквиру вршења инспекцијског надзора, привремено одузети пословну и другу документацију, робу и друге предмете (у даљем тексту: предмете) који могу послужити као доказ у судском поступку. (2) О привременом одузимању предмета на лицу мјеста, инспектор је дужан да изда потврду, а у року од три (3) дана од дана привременог одузимања и писмено рјешење. (3) Субјекат надзора има право да уложи жалбу у року од осам (8) дана од дана пријема рјешења из става 2 овог члана.  



13  (4) Жалба на рјешење о привременом одузимању предмета из става 3 овог члана не одлаже извршење рјешења.  (5) Привремено одузимање предмета траје до правоснажног окончања судског поступка.  Члан 52 (Потврда о привремено одузетим предметима)  (1) Потврда о привременом одузимању предмета из члана 51 става 2 овог закона, садржи:  a) име и презиме, односно назив субјекта надзора;  b) вријеме и мјесто одузимања предмета; c) правни основ за одузимање предмета;  d) податке о одузетим предметима по врсти, количини и другим за идентификацију препознатљивим обиљежјима; e) име и презиме инспектора. (2) Инспектор је дужан, најкасније у року од три (3) дана од дана привременог одузимања предмета из члана 51 овог закона, против субјекта надзора поднијети захтјев за покретање прекршајног или кривичног поступка код надлежног суда или тужилаштва.  Члан 53 (Обезбјеђење услова за привремено одузете предмете)  Влада је дужна да обезбиједи услован простор за чување и одржавање привремено одузетих предмета  до правоснажног окончања прекршајног или кривичног поступка.               ГЛАВА III – ПОСТУПАК С ПРИВРЕМЕНО ОДУЗЕТИМ ПРЕДМЕТИМА   Члан 54 (Располагање одузетим предметима)  (1)  Располагање одузетим предметима подразумијева продају, уступање, уништење или поврат одузете робе. (2) Одузетим предметима надлежни инспекцијски орган не може располагати до окончања прекршајног или кривичног поступка, осим ако овим законом или посебним прописом није другачије одређено. (3) Изузетно, инспектор може закључком одредити продају одузетих предмета:  a) ако је предмет или роба подложна кварењу „ и увенућу“;6 b) ако је животиња подложна угинућу; c) ако су трошкови чувања знатни или је њихово чување отежано. (4) О располагању предметима из става 3 овог члана инспектор је дужан да обавијести Основни суд Дистрикта.  Члан 55 (Поступак располагања одузетим предметима)                                                  6 Исправка („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 25/08)  



14   (1) Располагање предметима из члана 54 овог закона врши комисија коју, на предлог шефа Инспектората, именује градоначелник.  (2) Новац од продаје предмета из става 1 овог члана уплаћује се на јединствени рачун Трезора. (3) Поступак располагања одузетим предметима из става 1 овог члана детаљније се регулише подзаконским актом који доноси Влада, а на предлог шефа Инспектората.  Члан 56 (Обавеза накнаде штете субјекту надзора)  (1) Субјекат надзора има право на накнаду штете за привремено одузете предмете, уколико привремено одузети предмети буду оштећени или уништени. (2) Субјекат надзора нема право из става 1 овог члана, уколико се у судском  поступку, у којем се одлучује о привремено одузетим предметима, утврди одговорност субјекта надзора.  Члан 57 (Забрана обављања дјелатности)  (1) Када утврди постојање неправилности већег обима или неправилности којима се угрожава живот или здравље становништва или животна средина, као и у другим случајевима одређеним посебним прописом, инспектор доноси рјешење о привременој забрани обављања дјелатности или рјешење о печаћењу простора, објеката, градилишта, опреме, средстава рада и других средстава, до отклањања неправилности, у складу с посебним овлашћењима. (2) Када инспектор утврди незаконито коришћење комуналних услуга, рјешењем наређује или писмено обавјештава даваоца услуге о обавезном искључењу нелегалног прикључка с мреже.    ГЛАВА IV – ИЗВРШЕЊЕ Члан 58 (Праћење извршења)  (1) Субјекат надзора дужан је да изврши  рјешење  у остављеном року.   (2) Ако субјекат надзора не изврши рјешење у остављеном року или га изврши дјелимично, инспектор доноси закључак о дозволи принудног извршења рјешења којим је мјера одређена. (3) Ако је субјекат надзора, из става 1 овог члана, одјељење или орган Владе, инспектор је дужан о томе да обавијести градоначелника.  Члан 59 (Закључак о принудном извршењу рјешења)  (1) Закључак о принудном извршењу рјешења (у даљем тексту: закључак), инспектор доноси најкасније у року од  петнаест (15) дана од дана када је рјешење постало извршно. (2) Закључак обавезно садржи: a) датум када је рјешење постало извршно; b) начин и вријеме извршења рјешења; c) назив правног или физичког лица коме је повјерено извршење рјешења. (3) Закључак се доставља субјекту извршења најкасније три (3) дана прије извршења. (4) Против закључка може се поднијети жалба у року од три (3) дана од дана пријема. (5) Жалба изјављена против закључка не одгађа његово извршење. (6)  Апелациона комисија  је дужна донијети одлуку по жалби у року од осам (8) дана. Члан 60 (Извршење преко других лица) 



15   (1) Ако субјекат надзора наложену мјеру не изврши у одређеном року или на одређени начин или је изврши само дјелимично, а наложена мјера се састоји у извршењу одређене радње коју може да изврши друго лице, спроводи се извршење преко других лица о трошку субјекта надзора.   (2) Извршење из става 1 овог члана, на захтјев инспектора, спроводи надлежно одјељење Владе, односно друго правно или физичко лице коме се уговором повјери обављање тих послова у складу са законом.  Члан 61 (Трошкови извршења)  (1) Трошкове административног извршења сноси субјекат надзора. (2) Инспектор закључком одлучује о трошковима из става 1 овог члана.   ГЛАВА V – ОДНОС ИНСПЕКЦИЈСКИХ И ДРУГИХ ОРГАНА  Члан 62 (Сарадња органа)  (1) У вршењу инспекцијског надзора, инспектори су дужни да сарађују међусобно, са одјељењима Владе, другим органима јавне управе, јавним предузећима и институцијама (у даљем тексту: органи). (2) Органи су дужни, на захтјев или пријаву инспектора, у року од осам (8) дана од дана пријема захтјева, да доставе тражене податке и обавјештења  неопходна за остваривање  рада инспектора.  Члан 63 (Хитност поступка)  Поступак по захтјеву или пријави инспектора је хитан.   ГЛАВА VI – ЗАЈЕДНИЧКО ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  Члан 64 (Заједнички инспекцијски надзор)  (1) Инспекцијски надзор може да врши истовремено више инспектора различите функционалне надлежности (у даљем тексту: заједнички инспекцијски надзор).  (2) Заједнички инспекцијски надзор врши се нарочито: a) ради отклањања непосредне опасности по живот и здравље људи или имовину веће вриједности; b) ради предузимања хитних мјера које не трпе одлагање; c) због сложености контроле или значаја отклањања неправилности; d) ради узимања узорака робе и других предмета чија је контрола у надлежности више различитих инспекција; e) када се оцијени да се надзор на тај начин може извршити брже и ефикасније; f) ради провјере навода из представке или притужбе, а у надлежности су двије или више различитих инспекција; g) у другим случајевима када је то прописано. (3) Приликом заједничког инспекцијског надзора може да се сачини заједнички записник.  Члан 65 (Сарадња у заједничком инспекцијском надзору)  



16  (1) У вршењу заједничког инспекцијског надзора главни инспектори и инспектори су дужни нарочито да: a) усклађују програме рада и планирају заједничко вршење надзора; b) размјењују искуства и усклађују ставове о начину и методу рада и другим питањима;  c) одржавају заједничке састанке, консултације, савјетовања и друге облике међусобне сарадње; d) обавјештавају друге инспекторе и органе о повредама прописа из њихове надлежности за које сазнају приликом вршења надзора. (2) Уколико инспектор, приликом контроле, сазна за неправилности из надлежности друге инспекције, обавезан је, најкасније у року од три (3) дана од дана сазнања за неправилности, да достави копију записника надлежној инспекцији. (3) Инспектор надлежне инспекције из става 2 овог члана, чини тежу повреду службене дужности ако не предузме мјере и радње по достављеном записнику.    СЕДМИ  ДИО – СТАТУС ИНСПЕКТОРА, ОБЛАСТИ НАДЗОРА И ОВЛАШЋЕЊА  ГЛАВА I –  ИНСПЕКТОРИ И ЊИХОВ СТАТУС  Члан 66 (Именовање инспектора)  (1) Инспектор може бити лице које има завршену одговарајућу високу школску спрему, положен испит предвиђен за рад у органима управе и најмање три (3) године радног искуства након завршене високе школске спреме.  (2) Инспектори су државни службеници с посебним овлашћењима. (3) „Инспектори и главни инспектори у Инспекторату имају право на додатак на плату у складу са Законом о платама у органима јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ.''7   Члан 67 (Службена легитимација)  (1)  Инспектор  има службену легитимацију (у даљем тексту: легитимација) којом доказује својство инспектора.  (2) У случају када инспекцијски надзор обавља службеник, на основу овлашћења  градоначелника, овлашћење има својство легитимације. (3) Образац легитимације, односно овлашћења прописује градоначелник на предлог шефа Инспектората.  (4) Легитимацију издаје шеф Инспектората. (5) О издатим легитимацијама шеф Инспектората води  евиденцију.  Члан 68 (Инспекторска звања)  Инспектори, у складу са одредбама овог закона којим се прописује надзор за поједине управне области имају сљедећа звања:   a) управни инспектор; b) тржишни инспектор; c) урбанистичко-грађевински инспектор; d) „инспектор рада“;8                                                  7 Закон о измјени Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 08/19) 



17  e) „геодетски инспектор“;9 f) саобраћајни инспектор; g) комунални инспектор; h) инспектор за путеве; i) термоенергетски инспектор; j) електроенергетски инспектор; k) инспектор заштите од пожара; l) инспектор за образовање; m) водопривредни инспектор; n) инспектор за заштиту животне средине; o) ветеринарски инспектор; p) здравствени инспектор; q) санитарни инспектор; r) пољопривредни инспектор; s) фитосанитарни инспектор; t) шумарски инспектор; u) „инспектор за удружења и фондације.“10   ГЛАВА II –  УПРАВНА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 69 (Области надзора и овлашћења)  Области надзора и посебна овлашћења управне инспекције регулисани су Законом о јавној управи, Законом о државној служби, као и другим посебним прописима.  Члан 70 (Супсидијарна примјена закона)  Одредбе овог закона примјењују се и на управну инспекцију уколико нису у супротности са одредбама посебних прописа из члана 69 овог закона.    ГЛАВА III – ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 71 (Области надзора тржишне инспекције)  (1) Тржишна инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа који се односе на:  a) обављање трговине на домаћем тржишту, са иностранством, трговачко заступање и посредовање; b) обављање угоститељске и туристичке дјелатности; c) обављање предузетништва;  d) обављање слободне размјене робе и услуга; e) стандарде и квалитет производа и услуга;                                                                                                                                                                     8 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13) 9 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13) 10 Закон о измјени и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 40/20)   



18  f) мјеритељство (метрологија); g) робне и услужне жигове и ознаке квалитета и поријекла производа; h) цијене производа и услуга; i) заштиту изума и техничког унапређивања;  j) заштиту потрошача;  k) нелојалну конкуренцију и монополистичко понашање; l) посебне услове за обављање шпедиције у вези са царињењем робе; m) промет, умножавање и репродукцију музичких и кинематографских дјела снимљених на носачима звука и видеокасетама, те рачунарским програмима. (2) Тржишна инспекција обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и посебним прописима. (3) У областима из ставова 1 и 2 овог члана тржишна инспекција контролише начин и услове обављања привредне дјелатности на домаћем тржишту ако посебним законом није одређена надлежност друге инспекције.  Члан 72 (Овлашћења и дужности)  (1) У вршењу инспекцијског надзора тржишни инспектор је овлашћен и дужан да:        а) привремено одузима робу намијењену промету у случајевима: 1) када се роба продаје, транспортује или припрема за продају или користи за пружање услуге без прописане документације о њеном поријеклу или без одобрења, односно сагласности надлежног органа,  уколико је за продају одређене врсте робе законом или другим прописом предвиђена обавеза прибављања одобрења или сагласности; 2) када се продаја робе врши ван пословног сједишта или другог мјеста одређеног од стране надлежног органа; 3) када се роба стави у промет, превози или припрема за продају од стране лица које није регистровано, односно овлашћено за вршење промета робе; 4) када се роба стави у промет прије него што је она прописно евидентирана у пословним књигама или другим прописаним евиденцијама; 5) када роба представља или може представљати  опасност по здравље и живот потрошача, животну средину или може нанијети штету имовини потрошача; 6) када роба није усаглашена с прописаним и декларисаним захтјевима, или су узети узорци за испитивање усаглашености, а постоји оправдана сумња да је роба неусаглашена; b) привремено забрани вршење одређених радњи, односно обављање дјелатности у  случајевима: 1) када се неовлашћено обавља дјелатност; 2) када се прикрива роба и тиме онемогућава њена  куповина; 3) када се субјекат надзора не придржава привремених мјера које су прописане ради спречавања отклањања поремећаја на тржишту; 4) када се продаје роба и пружају услуге по цијенама већим од прописаних. (2) Тржишни инспектор  је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.  (3) О одузимању робе у случају из става 1 овог члана, тржишни инспектор доноси рјешење против кога може да се изјави жалба у року од петнаест (15) дана од дана достављања.  (4) Одузета роба може се привремено ускладиштити и у објекту субјекта надзора ако не постоји могућност да се роба ускладишти у предвиђена складишта, у ком случају субјекат надзора сноси одговорност за чување робе. (5) Тржишни инспектор, у случају непоступања субјекта надзора по рјешењу о привременој забрани вршења одређених радњи, односно обављања дјелатности, дужан је да привремено запечати или на други погодан начин затворити продајни објекат или друго продајно мјесто, а најдуже до два (2) мјесеца. (6) Субјекат надзора сноси одговорност за чување и осигурање привремено запечаћеног објекта.   



19   ГЛАВА IV – УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 73 (Области надзора урбанистичко-грађевинске инспекције)  (1) Урбанистичко-грађевинска инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на: a) уређење простора; b) пројектовање грађевина;  c) грађење грађевина; d) сузбијање бесправне градње; e) издавање урбанистичке сагласности, одобрења за грађење и одобрења за употребу; f) заштиту споменика културно-историјског насљеђа. (2) Урбанистичко-грађевинска инспекција обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и посебним прописима.  Члан 74 (Овлашћења и дужности урбанистичко-грађевинског инспектора)  (1) Урбанистичко-грађевински инспектор у вршењу инспекцијског надзора има право и дужност да: a) донесе рјешење о забрани бесправне градње; b) донесе рјешење о рушењу бесправне градње; c) донесе рјешење о рушењу и уклањању објеката који су опасност по здравље и живот људи или угрожавају имовину. (2) Урбанистичко-грађевински инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.   „ГЛАВА V – ИНСПЕКЦИЈА РАДА“11  „Члан 75 (Области надзора инспекције рада)  (1) Инспекција рада врши инспекцијски надзор над примјеном закона и прописа који се односе на: a) закључивање и престанак уговора о раду; b) права, обавезе и одговорности послодавца и радника за вријеме трајања уговора о раду; c) запошљавање странаца; d) остваривања права на штрајк; e) рад вијећа запослених; f) запошљавање и права за вријеме незапослености и услове за њихово остваривање, вођење евиденције и друга питања од значаја за организовано запошљавање; g) колективне уговоре и опште акте послодавца; h) безбједност и заштиту здравља на раду; i) примјену прописаних мјера безбједности и заштите здравља на раду у пројектној документацији, за радне и помоћне просторије и техничко-технолошке процесе; j) примјену прописа при пројектовању и производњи средстава рада; k) документацију за средства рада из увоза; l) редовно одржавање и испитивање средстава рада, физичких, хемијских или биолошких штетности, громобранске и електричне инсталације;                                                  11 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13) 



20  m) осигурање услова за рад запослених, изложеност ризику и штетностима и предузете мјере за њихово отклањање; n) обезбјеђење и спровођење здравствене и психофизичке заштите запослених, у зависности од техничко-технолошког процеса рада; o) обученост запослених из области безбједности и заштите здравља на раду на радном мјесту и техничко-технолошки процес рада; p) коришћење средстава за личну заштиту; q) контролу правних лица која се баве периодичним прегледима и испитивањима из области безбједности и заштите здравља на раду; r) повреде на раду.  (2) Инспектор рада обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и посебним прописима.“12                                                   12 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13)  



21  „Члан 76  (Овлашћења и дужности инспектора рада)  (1) Инспектор рада у вршењу инспекцијског надзора има овлашћење и обавезу да: a) изврши увид у опште и појединачне акте, евиденције и документацију који су од значаја за остваривање права и обавеза радника и послодавца;  b) затражи и прегледа исправе на основу којих се може утврдити идентитет одговорних лица и лица затечених на раду;  c) изврши саслушање и затражи изјаве од одговорних лица у вези са захтјевима радника за заштиту права или ако инспектор на други начин сазна за повреду прописа и права радника; d) изврши увиђај на мјесту повреде или смрти радника или других лица, не ометајући истражне радње других надлежних органа; e) изврши увид у објекте, градилишта, постројења, уређаје, инсталације и средства за рад као и друге предмете који су у вези с мјерама заштите на раду у случају угрожавања живота и здравља људи или имовине веће вриједности, најављено и ненајављено, без обзира на радно вријеме.  (2) Инспектор рада је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.“13                                                 13 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13)   



22   „ГЛАВА VI – ГЕОДЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА“14  „Члан 77 (Области надзора геодетске инспекције)  (1) Геодетска инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на: a) премјер; b) одржавање премјера катастра земљишта; c) успоставу катастра некретнина; d) катастарски премјер; e) успоставу и одржавање катастра комуналних уређаја; f) успоставу и одржавање катастра кућних бројева, улица, тргова, насеља и евиденција просторних јединица; g) израду и одржавање геодетског информационог система; h) рад Одјељења, овлашћеног геодета, геодетског предузећа и геодетског предузетника.  (2) Геодетски инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.“15   „Члан 78 (Овлашћења и дужности геодетског инспектора)  (1) У вршењу инспекцијског надзора геодетски инспектор овлашћен је и дужан да: a) врши инспекцијски надзор над примјеном закона који се односи на премјер и катастар некретнина приликом обављања послова из дјелокруга рада Одјељења, овлашћеног геодета, геодетског предузећа и геодетског предузетника; b) о радњама предузетим у вршењу инспекцијског надзора саставља записник; c) на основу утврђеног стања доноси одговарајући акт и о предузетим мјерама писмено обавјештава подносиоца иницијативе и друге органе у надлежном поступку.  (2) Геодетски инспектор овлашћен је да предузима и друге мјере и радње одређене законом и другим прописима.“16                                                  14 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13) 15 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13) 16 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13)    



23    ГЛАВА VII – САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 79 (Области надзора саобраћајне инспекције)   (1) Саобраћајна инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на: a) обављање јавног превоза путника и ствари у унутрашњем путном саобраћају који се односи на линијски и ванлинијски превоз, превоз аутобусима, такси-превоз, рентакар, превоз за властите потребе, као и друге врсте превоза; b) лиценце за поједине врсте превоза у унутрашњем путном саобраћају; c) рад аутобуских и теретних станица и цјеновник услуга који је под надзором; d) обављање јавног превоза путника и ствари у међународном и међуентитетском путном саобраћају, осим у надзору који обављају органи државне граничне службе; e) рад станица за технички преглед возила; f) превентивне техничке прегледе; g) вршење јавних овлашћења од стране правних лица из области саобраћаја. (2) Саобраћајна инспекција обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и посебним прописима.  Члан 80 (Овлашћења и дужности саобраћајног инспектора)  (1) У вршењу послова инспекцијског надзора саобраћајни инспектор је овлашћен и дужан да: a) контролише ванредни, односно вангабаритни превоз у друмском саобраћају; b) контролише ванредни превоз возила које саобраћа на путу у погледу прекорачења дозвољене масе, осовинског оптерећења или димензија; c) искључи из саобраћаја моторно возило када утврди да: 1) возило којим се врши ванредни превоз не посједује дозволу за ванредни превоз коју издаје надлежно одјељење; 2) оптерећење или димензије ванредног превоза не одговарају величинама и дозволи за ванредни превоз. (2) Саобраћајни инспектор је овлашћен да предуземе и друге мјере и радње.  (3) Искључење возила из саобраћаја из става 1 тачке c) овог члана врши се скидањем регистарске таблице с возила уз асистенцију Полиције Дистрикта. (4) Превозник, односно возач, за вријеме док је возило искључено из саобраћаја, стара се о искљученом возилу и сноси све посљедице искључења возила из саобраћаја.    ГЛАВА VIII17 – КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 81 (Области надзора комуналне инспекције)                                                   17 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13)  



 24 (1) Комунална инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на: a) водоснабдијевање; b) јавну и прикључну канализацију; c) уређење гробаља; d) обављање димњачарске дјелатности; e) уређење насеља које обухвата фасаде, излоге, дворишта, воћњаке и слично; f) привремено коришћење јавне површине; g) одржавање јавне расвјете; h) одржавање јавних површина, чишћење и одржавање паркова и дрвореда;  i) уређење градилишта; j) одвођење атмосферских вода са јавне површине; k) сакупљање, одвоз и поступање са сакупљеним комуналним отпадом; l) уклањање снијега и леда са јавних површина и објеката; m) услове и начин држања животиња. (2) Комунална инспекција обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и другим прописима.  Члан 82 (Овлашћења и дужности комуналног инспектора)  (1) У вршењу инспекцијског надзора комунални инспектор је овлашћен и дужан да контролише и прегледа: a) пословне и друге просторе и површине које су предмет инспекцијске контроле; b) привремено заузимање јавних површина; c) одржавање јавне водоводне и канализационе мреже; d) легалност прикључака на јавну водоводну мрежу; e) одржавање чистоће и чување јавних површина; f) сакупљање и одвоз смећа.  (2) Комунални инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.    ГЛАВА IX – ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПУТЕВЕ  Члан 83 (Области надзора инспекције за путеве)  (1) Инспекција за путеве обавља инспекцијски надзор  над спровођењем закона и прописа који се односе на: a) стање путева, правилно одржавање путева по техничким и другим прописима; b) техничке и друге услове којима се осигурава способност пута за безбједан и несметан саобраћај; c) услове саобраћаја на путевима и мјере заштите путева; d) примјену техничких прописа, норматива и стандарда приликом извођења радова и употребе материјала при изградњи, реконструкцији, одржавању путева; e) изградњу и реконструкцију путева, сузбијање бесправне градње у путном појасу; f) послова израде техничке документације за изградњу и реконструкцију путева; g) испуњавање законских услова прописаних за лица која врше пројектовање, техничку и унутрашњу контролу, руковођење радовима и вршење стручног надзора на путевима. 



 25  (2) Инспекција за путеве обавља и друге послове инспекцијског надзора одређене законом и посебним прописима.  Члан 84 (Овлашћења и дужности инспектора за путеве)  (1) Инспектор  за путеве, приликом вршења инспекцијског надзора, овлашћен је и дужан да: a) прегледа радове на одржавању, заштити, реконструкцији и изградњи путева и објеката на њима; b) прегледа техничку и другу документацију у вези са одржавањем, заштитом, реконструкцијом  и изградњом путева и објеката на путевима; c) искључи из саобраћаја моторно возило: 1) које због својих техничких својстава или начина на који обавља јавни превоз наноси штету јавном путу; 2) када утврди да димензије и укупна маса или његово осовинско оптерећење прелази  дозвољене величине, а превозник нема  дозволу за  ванредни превоз; d) привремено забрани саобраћај на  новоизграђеном и реконструисаном путу, његовом дијелу или објекту на њему, ако утврди да с гледишта безбједности  саобраћаја не испуњава техничке услове. (2) Инспектор за путеве је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.   ГЛАВА X – ТЕРМОЕНЕРГЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 85 (Области надзора термоенергетске инспекције)                                                                            (1) Термоенергетски инспектор обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на: a) израду и употребу парних котлова, парних судова, прегријача паре и загријача воде; b) израду и употребу покретних и стабилних затворених судова за компримиране течне и под притиском растворене гасове; c) контролу квалитета течних нафтних горива; d) контролу стручне спреме радника на котловским и другим енергетским постројењима; e) уградњу, употребу и одржавање уређаја и опреме у моторним возилима која као погонско гориво користе течни нафтни гас; f) контролу правних лица која се баве уградњом термоенергетских постројења и посуда под притиском; g) контролу правних лица која врше испитивање и сервисирање термоенергетских постројења и посуда под притиском; h) контролу правних лица која врше контролу течних нафтних горива, мазива и гасова. (2) Термоенергетски инспектор обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и посебним прописима.  Члан 86 (Овлашћења и дужности термоенергетског инспектора)  



 26 (1) У вршењу инспекцијског надзора термоенергетски инспектор је овлашћен и дужан да контролише да ли: a) термоенергетско постројење, уређај или посуда под притиском, који су израђени или уграђени, имају прописане исправе издате од надлежног органа, односно да ли су израђени у складу са законом или другим прописима; b) корисник правилно, по прописима и упутствима за рад и руковање, употребљава и одржава у исправном и безбједном стању  термоенергетска постројења, уређаје и посуде под притиском које користи; c) се при пројектовању, грађењу, односно реконструкцији, ремонту, одржавању и коришћењу термоенергетских постројења, уређаја и посуда под притиском у свему примјењују технички прописи, нормативи и стандарди, који се односе на  та постројења, уређаје и посуде под притиском; d) стање термоенергетских постројења, уређаја и посуда под притиском одговара техничким  прописима, нормативима и стандардима из области термоенергетике и да ли је изградња  извршена према одобреној техничкој документацији; e) се за пројектовање, изградњу, реконструкцију, ремонт, одржавање и испитивање термоенергетских постројења, инсталација, уређаја и посуда под притиском ангажују искључиво институције овлашћене за поједине врсте наведених радова; f) лица која рукују термоенергетским постројењима, уређајима и посудама под притиском, имају потребну стручну спрему, оспособљеност и положен стручни испит за руковање тим постројењима и уређајима; g) се уредно воде прописане књиге о раду термоенергетских постројења, уређаја и посуда под притиском и да ли се редовно овјеравају  од стране одговорног  руководног радника; h) течна нафтна горива, мазива и гасови који се стављају у промет задовољавају прописане захтјеве и норме квалитета; i) карактеристике течних нафтних горива, мазива и гасова одговарају  декларисаним карактеристикама произвођача  ових енергената; j) се у промету налазе и користе течна нафтна горива, мазива и гасови који не задовољавају  прописане захтјеве и норме квалитета. (2) Термоенергетски инспектор је овлашћен да рјешењем:                                                а) забрани, односно обустави уградњу или коришћење термоенергетских       постројења, уређаја и посуда под притиском у случајевима ако:      1) се термоенергетско постројење, уређај и посуда под притиском не изводе,     односно не уграђују према пројектној документацији или прописима, нормативима и стандардима, а такве неправилности и недостаци могу довести у питање безбједност и сигурност постројења, живот људи и проузроковати већу материјалну штету;      2) у одређеном року нису отклоњене, записником утврђене неправилности и недостаци на  постројењу, уређају или  посуди под притиском; b) забрани употребу термоенергетског постројења, уређаја и посуда под         притиском, ако рад термоенергетског постројења, уређаја и посуда под           притиском доводи у опасност животе или здравље људи и ако њихов рад          може проузроковати  веће материјалне штете; c) забрани извођење радова у близини, изнад, испод и поред енергетских постројења, уређаја и посуда под притиском, чијим извођењем се угрожава правилан рад енергетских постројења, уређаја и посуда под притиском или доводи у опасност  живот људи  или пријети оштећење имовине већег степена; 



 27 d) забрани  коришћење термоенергетских постројења, уређаја и посуда под притиском, ако у остављеном року одговорно лице не обезбиједи одговарајућу употребну дозволу  издату од надлежног органа; e) наложи добављачу, односно дистрибутеру течних нафтних горива, мазива и гасова вршење одговарајућих испитивања и анализе енергената  које ставља у промет, код овлашћене лабораторије у сврху утврђивања њихових карактеристика и усклађености с прописаним захтјевима и нормама квалитета; f) наложи  стављање ван промета течних нафтних горива, мазива и гасова, који нису у складу с прописаним захтјевима и нормама квалитета. (3) Корисник, односно инвеститор термоенергетског постројења, уређаја или посуде под притиском, дужан је надлежном инспектору благовремено да достави пријаву о намјераваном, односно планираном  почетку  извођења радова на термоенергетском постројењу, уређајима и посудама под притиском који се односе на изградњу, доградњу, премјештај, реконструкцију, санацију, ремонт и слично, као и прије њиховог трајног стављања ван погона. (4) Уз пријаву из става 3 овог члана обавезно се доставља:      а) техничка и друга документација  по којој се изводе предметни радови            потписана и овјерена од стране  овлашћеног пројектанта,  односно           одговорног руководиоца извођача радова;      b) одобрење за грађење издато од надлежног органа. (5) Термоенергетски инспектор је дужан да одмах на лицу мјеста:      а) испита узроке смртних или  групних несрећних случајева изазваних          хаваријом или већим кваром који имају за посљедицу  дужи застој у           производњи, коришћењу и употреби  енергетског постројења или  штете               јавном интересу;     b) нареди мјере  које се без одлагања морају предузети  и спровести. (6) Термоенергетски инспектор је дужан да у најкраћем року  поднесе надлежним органима  образложени извјештај с мишљењем о узроцима  несреће, односно хаварије или квара. (7) Термоенергетски инспектор је овлашћен и дужан  да да налог за обављање  ванредног прегледа термоенергетског постројења, уређаја и посуде под притиском, након претрпљене хаварије, након упале и експлозије смјесе гаса, паре и прашине, послије већих поправки и преправки. (8) Термоенергетски инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.                                                            ГЛАВА XI – ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 87 (Области надзора електроенергетске инспекције)                                          (1) Електроенергетски инспектор обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на:      а) грађење електроенергетских објеката;     b) примјену прописа у пројектној документацији;      c) техничку исправност електроенергетских постројења и инсталација;      d) реконструкцију и одржавање електроенергетских објеката;      е) безбједност људи у електроенергетским објектима;      f)  извођење електроинсталација;      g) транспорт и дистрибуцију електричне енергије; 



 28      h) легалност прикључења на електроенергетску мрежу;      i) контролу правних лица која се баве изградњом електроенергетских          постројења и објеката;      ј) контролу правних лица која врше испитивање и сервисирање          електроенергетских постројења и објеката.  (2) Електроенергетска инспекција обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и посебним прописима.  Члан 88 (Овлашћења и дужности електроенергетског инспектора)  (1) У вршењу надзора, електроенергетски инспектор је овлашћен и дужан да провјерава  да ли се при пројектовању, грађењу, погону, опслуживању и раду на електроенергетском објекту (у даљем тексту: ЕЕО), техничкој исправности, погонској заштићености ЕЕО, заштићености људи у ЕЕО и извођењу радова примјењују:      а) стандарди;      b) технички нормативи;      c) техничке заштитне мјере и правила;      d) мјере заштите на раду, заштите од пожара и експлозије;      е) прописи о заштићености грађана и запослених лица и  непокретне и покретне имовине од опасног дјеловања електричне струје и електричног атмосферског пражњења. (2) Поред овлашћења из става 1 овог члана електроенергетски инспектор је овлашћен и дужан да провјерава да ли правна и физичка лица посједују:     а) лиценцу у електропреносној мрежи;     b) дозволу за производњу и дистрибуцију електричне енергије;     c) рјешење о испуњености услова  и лиценцу за израду техничке документације и грађење, односно извођење радова на ЕЕО;     d) рјешење о испуњености услова за обављање и других прописаних дјелатности, односно  послова на ЕЕО. (3) Електроенергетски инспектор је овлашћен и дужан провјеравати да ли:       а) се производња, пренос, дистрибуција и коришћење електричне енергије врши на основу рјешења  о испуњености услова и лиценце, односно дозволе за обављање дјелатности и сагласно том акту као и у складу са другим законима, прописима, правилима и општим актима;       b) је при производњи, преносу, дистрибуцији и коришћењу електричне енергије  на ЕЕО обезбијеђено руковођење и интерни надзор  и да ли су на те  послове распоређена лица  која испуњавају услове у складу с прописима и општим актима;      c) се пројектовање ЕЕО врши  у складу с прописаним условима;     d) је одобрење за грађење  ЕЕО и других објеката у близини ЕЕО издато у складу са законом и на прописан начин;     е) се ЕЕО гради према одобреној техничкој документацији;     f) извршени радови на грађењу ЕЕО, односно уграђена и монтирана опрема,         елементи, материјал, водови и конструкција одговарају  прописаним стандардима, техничким нормативима, усаглашености производа и метрологије;    g) на ЕЕО који се гради или је изграђен постоје  недостаци и неправилности који угрожавају безбједност  његовог коришћења и околине;    h) се при грађењу ЕЕО врши стручни надзор  и води књига инспекције и грађевински дневник на прописан начин; 



 29    i) се у току грађења и коришћења ЕЕО врше прописана осматрања и одржавање ЕЕО;    ј) изграђени ЕЕО  у којем се врши погон, опслуживање, рад и коришћење посједује одобрење за употребу;    k) ЕЕО или други објекат због физичке дотрајалости, елементарне непогоде или других разлога  може и даље да служи својој намјени, односно да ли из истих разлога постоји опасност  по живот и здравље људи, саобраћај, околину или околне објекте;     l) компаније за пренос, електропривредна предузећа и крајњи купци предузимају мјере за прописано, рационално и економично коришћење  електричне енергије,          енергетских горива и сировина;    m) се погон, опслуживање и радови на ЕЕО врше на основу докумената за рад, на прописан начин  и у исправном стању;    n) се врше прописани периодични прегледи и испитивања средстава рада, уређаја, водова, опреме, и заштитних средстава, физичких, хемијских и биолошких штетности и микроклиме  у ЕЕО, односно електрична мјерења и испитивања од правног лица које посједује рјешење о испуњавању услова за обављање тих послова;    о) је записник о стручном налазу и употребној дозволи на прописаном обрасцу;    p) се правилно израђују и редовно допуњују планови, шеме и остала техничка        документација;    r) се уредно воде и овјеравају писмене евиденције, односно књиге и погонска         документација;    s) запослени испуњавају прописане услове за рад на пословима на којима су  распоређени и да ли су оспособљени за послове на којима раде  за које је прописана  обавеза оспособљавања, као и на опслуживању  и одржавању електроенергетских постројења, уређаја и инсталација за које је прописана  обавеза полагања стручног испита;    š) је обезбијеђено  уредно снабдијевање купаца и крајњих купаца (потрошача)         електричном енергијом, као и квалитет испоручене електричне енергије.         (4) Електроенергетски инспектор је овлашћен да рјешењем:   а) забрани, односно обустави грађење ЕЕО ако: 1) нису отклоњене утврђене неправилности и недостаци у року одређеном претходно донесеним рјешењем;  2) се ЕЕО не изводе, односно не постављају, уграђују и монтирају према техничкој документацији или стандардима, техничким нормативима и прописима као и без цертификата, односно потврде о усаглашености и знака о усаглашености производа и мјерила и увјерења  о исправности мјерила; b) забрани, односно обустави погон, опслуживање, рад и коришћење ЕЕО, ако: 1) нису отклоњене утврђене неправилности и недостаци у року одређеном претходно донесеним рјешењем, 2) се доводи у опасност живот или здравље људи  и околине или  опасност по имовинуод јавног интереса, 3) не посједује цертификат, односно потврду о усаглашености и знак о      усаглашености производа и мјерила  и увјерење о исправности  мјерила, 4) није издато одобрење за употребу; 5) није сачињен записник о стручном налазу о извршеном електричном мјерењу и испитивању; 6) утврди недостатке и неправилности  који представљају непосредну  опасност по живот и здравље људи  и околину  или опасност по имовину  од јавног интереса. (5) Електроенергетски инспектор је дужан  да одмах на лицу мјеста испита:    а) узроке смртних или групних несрећних случајева изазваних електричним  



 30        атмосферским пражњењем  или електричном струјом  или радом на ЕЕО;    b) узроке хаварије или већих кварова  који имају за посљедицу  дужи застој у         производњи, преносу и дистрибуцији електричне енергије или штете јавном интересу.  (6) Електроенергетски инспектор је овлашћен да предузима и друге мјере и радње.   ГЛАВА XII – ИНСПЕКЦИЈА ЗАШТИТЕ ОД ПОЖАРА  Члан 89 (Области надзора инспекције заштите од пожара)  (1) Инспектор заштите од пожара обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на:      а) заштиту од пожара;      b) држање и складиштење запаљивих материја;      c) рад ватрогасних јединица;      d) техничку опремљеност и стручну оспособљеност ватрогасних јединица;      е) рад овлашћених институција за обављање послова заштите од пожара;       f) примјену прописа из области заштите од пожара и експлозија код изградње и употребе  објеката. (2) Инспектор заштите од пожара обавља и друге инспекцијске послове у складу са законом  и другим прописима.  Члан 90 (Овлашћења и дужности инспектора заштите од пожара)  (1) Инспектор заштите од пожара у вршењу инспекцијског надзора овлашћен је и дужан да:      а) у случају угрожавања живота и здравља људи или имовине веће вриједности, најављено и ненајављено, без обзира на радно вријеме, изврши увид у објекте, градилишта, постројења, уређаје, инсталације и средства рада као и друге предмете који су у вези с мјерама заштите од пожара и експлозија;      b) предузме све мјере из своје надлежности у погледу надзора над радом           ватрогасних јединица, нарочито у погледу спремности и техничке опремљености јединица и стручног оспособљавања ватрогасаца и способности ватрогасних јединица за гашење пожара;     c)  предузме и све друге мјере из своје надлежности ради спречавања избијања и ширења  пожара, односно настанка експлозија и гашења пожара;     d) изврши преглед мјеста настанка пожара ради утврђивања узрока настанка         пожара  на захтјев Тужилаштва Дистрикта  или Полиције Дистрикта.  (2) Инспектор заштите од пожара је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.    ГЛАВА XIII – ИНСПЕКЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  Члан 91 (Области надзора инспекције за образовање)  (1) Инспекција за образовање обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на: 



 31 a) васпитање и образовање у предшколским установама; b)  васпитање и образовање у основним школама; c) васпитање и образовање у средњим школама; d) „образовање у високошколским установама;“18 e) васпитање и образовање дјеце с посебним потребама; f) начин вођења регистра школа; g) педагошке стандарде; h) нострификацију и еквиваленцију иностраних школских свједочанстава и диплома; i) стицање вишег звања наставника; j) стручни испит и усавршавање наставника, стручних сарадника, сарадника у настави и васпитача; k) вредновање и оцјењивање ученика; l) дисциплинску и материјалну одговорност ученика; m) полагање допунских, разредних, поправних, матурских и ванредних  испита; n) извођење екскурзија за ученике; o) обрасце јавних исправа; p) вођење документације и евиденције;       r) полагање завршног испита у средњим и стручним школама и мајсторских испита за висококвалификоване раднике;      s) услове за обављање дјелатности правних и физичких лица у области образовања и васпитања. (2) Инспекција за образовање обавља и друге инспекцијске послове одређене законом и посебним прописима.  Члан 92  (Овлашћења и дужности инспектора за образовање)  (1) У вршењу инспекцијског надзора инспектор за образовање је овлашћен и дужан да:       а) врши контролу уписа у судски регистар и регистар установа које води Одјељење за образовање;       b) врши контролу досљедне примјене закона и других прописа у области             предшколског, основног и средњег васпитања и образовања;      c) врши контролу уписа у васпитно-образовним установама;      d) врши контролу одобрених наставних планова и програма, уџбеника и других наставних средстава;      е) врши контролу вођења прописане евиденције и документације у установама и другим правним лицима из области образовања;      f)  врши контролу постојања прописаних услова за рад васпитно-образовних установа;      g) врши контролу јавних исправа, општих и појединачних аката васпитно-образовних установа;      h) врши контролу остваривања права и обавеза ученика, родитеља, наставника,  стручних сарадника, васпитача и директора;      i) врши контролу примјене васпитно-дисциплинских мјера према ученицима;                                                  18 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13)   



 32      ј) врши контролу стручног усавршавања и оспособљавања за самосталан рад запослених у установама и другим правним лицима из области образовања и спорта;      k) врши контролу спортске дјелатности, оснивање и рад спортских организација и друга питања у вези са радом и развојем спортских дјелатности;      l) врши контролу поступка нострификације и еквиваленције иностраних школских свједочанстава и диплома. (2) Инспектор за образовање је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.    ГЛАВА XIV – ВОДОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 93 (Области надзора водопривредне инспекције)  (1) Водопривредна инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на:       а) заштиту од штетних дејстава вода;      b) коришћење и управљање водама и водопривредним објектима који се односе на функционисање уређаја на објектима;      c) услове и начин обављања газдовања водама и поштовања утврђеног режима   вода;     d) водопривредне радове, објекте и постројења који могу проузроковати квалитативне  и  квантитативне промјене у природном и вјештачки условљеном режиму вода;     е) водопривредне дозволе, сагласности и другу документацију која се односи на одбрану од поплава, водне књиге, загађиваче вода и друго;     f) управљање, одржавање, пројектовање, планирање, истраживање и надгледање у водопривреди;    g) снабдијевање водом;    h) заштиту од ерозија и уређење бујица;     i) хидромелиорације;     ј) одржавање ријечних корита и водног земљишта;     k) прикупљање средстава водног доприноса и финансирање водопривредних објеката. (2) Водопривредна инспекција обавља и друге послове надзора у области вода у складу са законом и посебним прописима.  Члан 94 (Овлашћења и дужности водопривредног инспектора)  (1) У вршењу инспекцијског надзора водопривредни инспектор овлашћен је и дужан да:      а) прегледa свe водопривреднe радовe, објекатe и постројења и другe радовe који могу проузроковати квалитативне и/или квантитативне промјене у природном и вјештачки успостављеном режиму вода и утицати на биланс вода;      b) врши контролу водопривредних дозвола, водопривредних сагласности, потврда, документације за одбрану од поплава, водних књига, катастра вода, бујичних токова и водопривредних објеката, пословних књига и осталих докумената; 



 33      c) забрани, односно обустави употребу и коришћење вода и извођење радова који се изводе супротно издатој водопривредној сагласности, односно водопривредној дозволи или без водопривредне сагласности, односно водопривредне дозволе;     d) нареди рушење објеката и постројења или уклањање дрвећа и жбунастог биља који су изграђени, односно засађени без водопривредне сагласности, ако у року одређеном рјешењем није поднесен захтјев за издавање водопривредне         сагласности или је захтјев одбијен. (2) Водопривредни инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.   ГЛАВА XV – ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ                  Члан 95 (Области надзора инспекције за заштиту животне средине)  (1) Инспекција за заштиту животне средине обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на:      а) заштиту животне средине због заштите земљишта, вода, ваздуха, биосфере и обезбјеђење одрживости екосистема;      b) заштиту ваздуха од загађивања ради заштите здравља људи, климе и животне средине од штетног утицаја загађеног ваздуха;     c) заштиту вода од загађивања због одрживог коришћења вода, биљних и  животињских врста и њихових станишта која зависе од вода;     d) управљање отпадом;     е) заштиту природе због обнове, заштите, очувања одрживог развоја пејзажа,          природних подручја, биљака, животиња, њихових станишта, земљишта, минерала и фосила   и других компонената природе. (2) Инспекција за заштиту животне средине обавља и друге послове надзора у области заштите животне средине у складу са законом и посебним прописима.  Члан 96 (Овлашћења и дужности инспектора за заштиту животне средине)  (1) Инспектор за заштиту животне средине у вршењу инспекцијског надзора овлашћен је и дужан да:      а) налаже мјерења, односно врши контролу на свим мјестима гдје постоји            могућност угрожавања животне средине;      b) контролише испуштање отпадних вода у водотоке и околину;      c) контролише интензитет и утицај буке на околину;      d) контролише депоновање отпада и управљање депонијама;      е) контролише емисију и имисију штетних материја у ваздух. (2) Инспектор за заштиту животне средине је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.    ГЛАВА XVI – ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА Члан 97 (Области надзора ветеринарске инспекције)  (1) Ветеринарска инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа који се односе на: 



 34      а) ветеринарство;      b) заштиту од заразних болести;      c) обезбјеђивање заштите становништва од заразних болести, у погледу обавезе ветеринарске службе у спречавању и сузбијању зооноза;      d) трговину лијековима, који се употребљавају у ветеринарској медицини;      е) здравствену исправност и здравствену контролу прехрамбених производа;      f) хигијену производње и трговину млијеком;      g) ветеринарске мјере у сточарству у погледу обезбјеђивања несметане         репродукције животиња, сузбијања неплодности, здравља животиња и здравствене исправности за размножавање, трговине и складиштења у погледу добијања и припреме животињског сјемена, јајних ћелија и ембриона, ембриона, икре, инкубираних јаја и пчелињих матица као и осјемењивања и здравствене исправности животињског  сјемена, јајних ћелија и ембриона;      h) мјере за заштиту животиња од штетних дејстава јонизирајућег зрачења;      i) заштиту животиња од мучења;      ј) међународну трговину;     k) здравствену исправност сточне хране и воде за напајање животиња. (2) Ветеринарска инспекција обавља и друге послове инспекцијског надзора у области ветеринарства у складу са законом и посебним прописима.  Члан 98 (Овлашћења и дужности ветеринарског инспектора)  (1) У вршењу инспекцијског надзора ветеринарски инспектор овлашћен је и дужан да:       а) контролише ефикасност и штетност лијекова;        b) одреди границе зараженог и угроженог подручја и да извјештава о појавама заразних болести и о раду ветеринарских организација у вези с појавом заразне болести;       c) уништи здравствено неисправно сјеме, јајне ћелије и ембрионе;       d) одузима животиње, прехрамбене производе, сировине и сточну храну, лијекове, животињско сјеме, јајне ћелије и ембрионе као и отпатке и друге предмете у вези с кривичним дјелом или прекршајем. (2) Ветеринарски инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.     ГЛАВА XVII – ЗДРАВСТВЕНА ИНСПЕКЦИЈА Члан 99 (Области надзора здравствене инспекције)  (1) Здравствена инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на:    а) здравствену заштиту;    b) рад здравствених установа;    c) квалитет пружених здравствених услуга;    d) пријем, лијечење и отпуштање пацијената;    е) примјену средстава и метода за превенцију, дијагностику, терапију и рехабилитацију;    f) прописивање и издавање лијекова;    g) примјену средстава и метода за израду лабораторијских анализа и других 



 35        дијагностичких метода;    h) вођење и коришћење одговарајуће медицинске документације и евиденције;     i) организацију и обављање приправничког стажа и специјалистичког стажа здравствених радника. (2) Здравствени инспектор обавља и друге послове инспекцијског надзора у области здравства одређене законом и посебним прописима.   Члан 100 (Овлашћења и дужности здравственог инспектора)  (1) У вршењу инспекцијског надзора здравствени инспектор је овлашћен и дужан да:        а) контролише рад здравствених и фармацеутских установа;        b) прати однос здравствених радника и осталог особља према болеснику;        c) утврђује законитост остваривања здравствене заштите. (2) Када здравствени инспектор утврди да је повријеђен закон или пропис овлашћен је и да:       а) рјешењем наложи уклањање робе са истеклим роком трајања;        b) рјешењем наложи забрану вршења одређених радњи, односно дјелатности у складу с посебним прописима. (3) Здравствени инспектор је овлашћен да предузима и друге мјере и радње.    ГЛАВА XVIII – САНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 101 (Области надзора санитарне инспекције)  (1) Санитарна инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на:       а) производњу, припрему, обраду и прераду, промет односно опремање, превоз, ускладиштење, продају и сваки други вид промета, намирница, сировина и предмета опште употребе;       b) просторије, постројења, прибор и уређаје који се користе у производњи, чувању и снабдијевању становништва водом за пиће;       c) увоз намирница и предмета опште употребе као и увоз сировина намијењених за производњу намирница и предмета опште употребе;       d) здравствену и санитарну способност и испуњавање посебних услова лица која: 1) врше производњу и промет намирница и предмета опште употребе као и лица која у вршењу свог посла долазе у непосредан додир с намирницама, предметима опште употребе и водом за пиће; 2) су запослена у предшколским, школским и другим установама за дјецу и омладину; 3) се у здравственим установама баве прегледима, лијечењем, његом и услуживањем болесника као и лица која раде на производњи, опремању и издавању лијекова и на други начин у току рада долазе у непосредан додир са лијековима и другим лицима; 4) раде на пружању хигијенске његе и услуга  као што су бербери, фризери, козметичари, педикири, масери и други;       е) ученике и студенте који у току практичног образовања обављају  послове            наведене у тачки д) овог члана; 



 36       f) прописане санитарно-хигијенске мјере у објектима:  1) здравствених установа; 2) предшколских и школских установа; 3) установа за збрињавање старих и одраслих лица, рекреативних и културних установа; 4) објектима за одржавање личне хигијене и уљепшавање људског тијела; 5) угоститељско-туристичким објектима; 6) занатско-услужним и индустријским објектима; 7) средствима јавног саобраћаја као и другим објектима за смјештај и      окупљање људи;      g) просторне и урбанистичке планове, услове локације, изградњу и реконструкцију колективно-стамбених, стамбено-пословних и пословних објеката;      h) спречавање и сузбијање заразних болести;       i) лица која долазе у БиХ из земаља у којима владају заразне болести опасне по здравље људи;      ј) спровођење мјера за заштиту здравља становништва од заразних болести у случају епидемија;      k) поступак с тијелима умрлих лица, ексхумације раније умрлих;      l)  изворе јонизујућег зрачења, поступак са изворима јонизујућег зрачења;      m) објекте, постројења и уређаје за испуштање отпадних вода;      n) заштиту и унапређивање човјекове околине;      о) употребу дувана и дуванских производа. (2) Санитарни инспектор обавља и друге послове санитарног надзора у складу са  законом и посебним прописима.  Члан 102 (Овлашћења и дужности санитарног инспектора)  (1) У вршењу инспекцијског надзора санитарни инспектор овлашћен је и дужан да:       а) рјешењем издаје санитарну сагласност;       b) нареди отклањање недостатака, у одређеном року, због којих постоји опасност по здравље људи;       c) нареди  и надгледа уништење животних намирница које могу да угрозе здравље људи;    d) привремено забрани употребу пословних и других просторија и уређаја као и употребу  средстава јавног саобраћаја док се не отклоне недостаци који   угрожавају здравље  људи или због којих је рад на тим мјестима штетан по здравље људи;       е) забрани окупљање грађана на јавним мјестима као и посјете болесницима у здравственим установама за вријеме трајања опасности од епидемије.  (2) Санитарни инспектор је овлашћен да предузима и друге мјере и радње.    ГЛАВА XIX – ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 103 (Области надзора пољопривредне инспекције)  (1) Пољопривредна инспекција обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и прописа који се односе на: 



 37     а) заштиту пољопривредног земљишта;     b) унапређивање сточарства ради унапређивања у селекцији домаћих животиња;     c) састав, услове квалитета и означавање минералних ђубрива;     d) поступак заштите нових сорти биљака, прибављање и заштиту оплемењивачког права;     е) промет, издавање дозвола и употребу фитосанитарних средства;     f) производњу и промет садног и сјеменског материјала;     g) риболов, заштиту и узгој риба у слатким водама;     h) производњу дувана, вина и ракије и услове за стављање у промет вина и ракије. (2) Пољопривредни инспектор обавља и друге послове инспекцијског надзора у складу са законом и посебним прописима.  Члан 104 (Овлашћења и дужности пољопривредног инспектора)  (1) Пољопривредни инспектор, у вршењу инспекцијског надзора над спровођењем закона и подзаконских прописа, овлашћен је и дужан да:      а) врши контролу из области пољопривредног земљишта, биља и биљних производа, минералних ђубрива, фитосанитарних средстава, сјемена и садног материјала, дувана, вина и ракије, рибарства, као и друге врсте контрола у складу с посебним прописима;      b) одреди карантински надзор над појединим врстама биља;     c) нареди стручни преглед земљишта, објеката и биља, ради откривања карантинских штетних организама;     d) забрани вршење одређених радњи, односно дјелатности из области пољопривредног земљишта, биља и биљних производа, минералних ђубрива, фитосанитарних средстава, сјемена и садног материјала, дувана, вина и ракије, као и друге врсте забрана у складу с посебним прописима;     е) врши провјеру испуњености услова за обављање послова заштите биља.  (2) Пољопривредни инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.    ГЛАВА XX – ФИТОСАНИТАРНА ИНСПЕКЦИЈА  Члан 105 (Области надзора фитосанитарне инспекције)  (1) Фитосанитарна инспекција врши надзор над примјеном закона и прописа који се односе на:      а) здравље биљака, биљних производа и других објеката у промету преко државне границе приликом увоза, извоза или провоза;      b) фитофармацеутска средстава при увозу, извозу или провозу преко државне границе;       c) минерална ђубрива при увозу, извозу или провозу преко државне границе;      d) сјеме и садни материјал пољопривредних биљака при увозу, извозу или провозу преко државне границе;      е) заштиту нових сорти биљака у БиХ. (2) Фитосанитарни инспектор обавља и друге послове инспекцијског надзора одређене законом и посебним прописима. 



 38  Члан 106 (Овлашћења и дужности фитосанитарног инспектора)  (1) Фитосанитарни инспектор у вршењу инспекцијског надзора овлашћен је  и дужан да:       а) приликом увоза, извоза или провоза преко државне границе и унутрашњости, врши            здравствену контролу: 1) пошиљака биљака, биљних производа и регулисаних објеката; 2) фитофармацеутских средстава; 3) минералних ђубрива; 4) сјемена и садног материјала биљака;       b) издаје цертификате о здравственом стању биљака, биљних производа и регулисаних објеката тзв. пхyтосанитарни цертифицат за пошиљке биљака, биљних производа и регулисаних објеката у промету преко државне границе при увозу, извозу или провозу;     c) забрани увоз или провоз код претовара пошиљака биљака, биљних производа и регулисаних објеката као и фитофармацеутских средстава и минералних ђубрива, ако се утврди да пошиљка не испуњава законом прописане услове:    d)  нареди предузимање и других мјера ради заштите здравља биљака, биљних производа и регулисаних објеката као и квалитета фитофармацеутских средстава и минералних ђубрива;   е)  рјешењем наложи уништавање биља и биљних производа у случају заражености и опасности по здравље људи и околине. (2) Фитосанитарни инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.    ГЛАВА XXI– ШУМАРСКА ИНСПЕКЦИЈА                                                   Члан 107 (Области надзора шумарске инспекције)  (1) Шумарска инспекција врши надзор над примјеном закона и других прописа у области шумарства и ловства који се односе на:      а) спровођење мјера и аката које доносе управљачи шума;      b) шумско-привредне основе, годишње планове газдовања, извођење пројеката и пословних књига:      c) примјену и спровођење стандарда из области шумарства;      č)  реализацију предвиђеног обима сјеча;     ć) промет дрвета и дрвних сортимената;     d) производњу и промет шумског сјемена и садног материјала;     dž) заштиту шума од биотских и абиотских фактора;     đ) здравствену заштиту шумског биља и шумских производа;     е) заштиту шума од пожара;     f) узгој, заштиту, лов и коришћење дивљачи.  (2) Шумарски инспектор обавља и друге послове инспекцијског надзора у области шумарства и ловства у складу са законом и посебним прописима.  



 39 Члан 108 (Овлашћења и дужности шумарског инспектора)  (1) Шумарски инспектор у вршењу инспекцијског надзора  овлашћен је и дужан да:       а) прегледа све шумске радове, објекте, уређаје и направе, као и сва мјеста гдје се врши сјеча, смјештај, прерађују и извозе из шуме и стављају у промет шумски производи;      b) контролише примјену и спровођење стандарда из области шумарства;      c) привремено обустави сјечу која није у складу са одредбама закона и подзаконских  аката, до коначне одлуке надлежног органа;      d) заустави и прегледа возила којима се превозе шумски сортименти;      е) наложи извршавање радова одређених шумско-привредним основима и програмима, чије неизвршавање би проузроковало штетне посљедице;      f) у хитним случајевима у којима би наступила штета по општи интерес, нареди  привремене мјере за спречавање штета.  (2) Шумарски инспектор је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.    „ПОГЛАВЉЕ XXII – ИНСПЕКТОР ЗА УДРУЖЕЊА И ФОНАЦИЈЕ  Члан 108а (Област надзора инспектора за удружења и фондације)  (1) Инспектор за удружења и фондације обавља инспекцијски надзор над спровођењем закона и других прописа који се односе на:  a) оснивање удружења и фондацијe;  b) надзор над радом органа удружења и фондацијe;  c) остваривања права, обавеза и одговорности удружења и фондације; d) обављање сродних и несродних привредних дјелатности;  e) остваривање циљева удружења и фондација предвиђених статутом.  (2) Инспектор за удружења и фондације обавља и друге послове инспекцијског надзора у вези с радом удружења и фондација у складу са законом и посебним прописима.  Члан 108b (Овлашћења и дужност инспектора за удружења и фондације)  (1) Инспектор за удружења и фондације у вршењу инспекцијског надзора овлашћен је и дужан да контролише:  a) просторије сједишта удружења и фондације;  b) поступање у складу са Законом о удружењима и фондацијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Закон о удружењима и фондацијама) у погледу пријаве измјена података релевантних за упис у регистар, а нарочито измјене и допуне статута, циљева и дјелатности, статусних промјена, сједишта, лица овлашћених за заступање;  c) назив удружења или фондације у складу с називом уписаним у регистар;  d) поступање у складу с циљем и сврхом удружења и фондације како је прописано статутом удружења, односно фондације;  e) обављање привредних дјелатности у складу са Законом о удружењима и фондацијама;  f) одржавање сједнице скупштине удружења или управног одбора фондације;  



 40 g) достављање финансијског извјештаја на начин прописан Законом о удружењима и фондацијама;  h) вођење списка чланова удружења на начин прописан Законом о удружењима и фондацијама. (2) Инспектор за удружења и фондације је овлашћен да предузме и друге мјере и радње.“19   ОСМИ ДИО – КАЗНЕНЕ, ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ   ГЛАВА I –  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 109 (Новчане казне)  (1) Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 КМ казниће се правно лице и предузетник ако;       а) инспектора онемогући или спријечи у вршењу овлашћења (члан 21 овог закона);      b) инспектору не омогући несметано вршење инспекцијског надзора или не           обезбиједи услове неопходне за несметани рад и утврђивање чињеничног стања или не достави тачне тражене податке у року или омета инспектора у раду (члан 25 овог  закона);      c) не  омогући вршење инспекцијског  прегледа (члан 26 овог  закона);     d) не поступи по рјешењу инспектора (члан 33 овог  закона).  (2) За прекршаје из става 1 овог члана, новчаном казном у износу од 200,00 до 1000,00 КМ, казниће се одговорно лице у правном лицу.  (3) За прекршај из става 1 овог члана, новчаном казном од 50,00 до 500,00 КМ,  казниће се субјекат надзора – физичко лице, као и друга лица из члана 26 овог закона.    Члан  110 (Прекршајни налог)  (1) Инспектор издаје прекршајни налог када: a) у поступку инспекцијског надзора утврди да је начињен прекршај за који је        законом или прописом одређена фиксна новчана казна; b) одлучи изрећи минималну новчану казну одређену законом или другим прописом.  (2) Прекршајни налог из става 1 овог члана инспектор издаје у складу са Законом о прекршајима Брчко дистрикта БиХ.                                                    19 Закон о измјени и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 40/20)  



 41 ГЛАВА II –  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  Члан 111 (Подзаконски акти) Сви подзаконски акти, прописани овим законом, донијеће се у року од три (3) мјесеца од дана ступања на снагу овог закона.   Члан 112 (Примјена прописа)  До доношења подзаконских аката прописаних овим законом примјењују се подзаконски акти који су на снази у вријеме ступања на снагу овог закона, уколико нису у супротности са одредбама овог закона.  „Члан 112а (Ограничавајуће одредбе)  У члану 2 став 2, члан 6, 7 и 8 овог закона примјењиваће се од 1. јула 2013. године.“20    Члан 113 (Случајеви и поступци који чекају правоснажно рјешење)  Сви поступци инспекцијског надзора, који до дана ступања на снагу овог закона нису правоснажно окончани, завршавају се по одредбама закона који је био на снази у вријеме ступања на снагу овог закона.  Члан 114 (Статус постојећих запосленика)  (1)  Инспектори који не испуњавају услове школске спреме прописане чланом 66 овог закона, дужни су испунити прописане услове у складу са одредбама Закона о државној служби или им престаје радни однос по сили закона. (2) “Службеници именовани на позицију инспектор за рад и радне односе и испектор заштите на раду, распоређују се на позицију инспектора рада. (3) Градоначелник је дужан да у року од петнаест (15) дана од дана ступања на снагу овог закона донесе рјешење о распоређивању службеника из става 2 овог члана.“21 „Члан 114а (Прелазне одредбе о именовању шефа Инспектората)   (1) Градоначелник ће покренути процедуру именовања шефа Инспектората у року од тридесет (30) дана од дана ступања на снагу овог закона.                                                   20 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13) 21 Закон о измјенама и допунама Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 20/13)  



 42 (2) Лице, које је у моменту ступања на снагу овог закона запослено на радном мјесту шефа Инспектората, наставиће да обавља послове тог радног мјеста, као руководећи државни службеник, до завршетка поступка избора шефа Инспектората у складу с чланом 14 овог закона.  (3) Лице из става 2 овог члана може се пријавити на јавни конкурс за избор шефа Инспектората.  (4) На питања радноправног статуса лица из става 2 овог члана, уколико не буде именовано на позицију шефа Инспектората у складу с чланом 14 овог закона, примјењују се одредбе о прекобројности прописане Законом о државној служби у органима јавне управе Брчко дистрикта БиХ."22  Члан 115 (Контрола робе при увозу и извозу)  Контрола робе и услуга при увозу и извозу остаје у надлежности инспекција у саставу Инспектората до успостављања органа за те послове на нивоу БиХ.      Члан 116 (Престанак примјене)  Даном ступања на снагу овог закона престају да се примјењују:  а) Закон о тржишној инспекцији („Службене новине ФБиХ“  број 2/95);  b)  Закон о инспекцији рада („Службени гласник РС“ број 8/97); c) Закон о енергетској инспекцији („Службени гласник РС“  број 12/93); d) Закон о санитарној инспекцији („Службени гласник РС“  број 14/94); е) Закон о пољопривредној инспекцији („Службени лист СРБиХ“  број 29/77);  f) Закон о просвјетној инспекцији („Службени лист СРБиХ“ бројеви 28/77 и 16/82).   Члан 117 Одредбе члана 66 става 3 овог закона ће се примјењивати од 1. јануара 2009. године.   Члан 118 (Ступање на снагу)  Овај закон је ступио на снагу 21. јуна 2008. године а његове измјене и допуне 10. августа 2013. године, 28. априла 2018. године, 4. априла 2019. године, 28. марта 2020. године, 4. јула 2020. године и  4. новембра 2020. године.                                                   22 Закон о измјени и допуни Закона о инспекцијама Брчко дистрикта Босне и Херцеговине („Службени гласник Брчко дистрикта БиХ“, број: 24/20)  


