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Меморандума о размјени искустава у области инспекцијског надзора  

                              између Републике Српске и Србије 

 

Данијела Батар, вршилац дужности директора Инспектората 
Републике Српске и Зорана Михајловић, министар 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 
Србије потписале су 28.02.2019. године у Београду, 
Меморандума о размјени искустава у области 
инспекцијског надзора. Меморандум је потписан у оквиру 
десете заједничке сједнице Владе Србије и Владе 
Републике Српске. Потписивањем Меморандума, 
формално је озваничена дугогодишња сарадња 
Инспектората Републике Српске и Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре Републике 
Србије, која је већ дала значајне резултате. Чињеница да су 
Влада Републике Српске и Влада Републике Србије 

препознале потребу да се сарадња ове двије институције озваничи и на овај начин, говори о томе да су 
заједнички реализоване активности и остварени резултати оправдали очекивања и уложене ресурсе.  

С обзиром на значајну привредну сарадњу коју међусобно остварују Република Српска и Република Србија, 
институције су препознале потребу да као контролни органи заједничким радом, кроз размјену стручних 
искустава и пракси у примјени закона, те путем заједнички координисаних контрола, пруже пуну подршку 
домаћим привредницима, а у циљу економског развоја и унапређења привредног окружења. У протекле 
двије године, колико траје интензивнија сарадња између наших институција, одржано је неколико 
заједничких састанака и извршене су контроле у различитим областима инспекцијског надзора.  

 

https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=328117
https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=328117
https://www.rtrs.tv/vijesti/vijest.php?id=328117
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Прве координисане контроле извршене су у области 
надзора саобраћајне инспекције у циљу сузбијања 
нелегалног међународног превоза путника. Као 
резултат ових контрола од стране надлежних органа 
БиХ, нелегалним превозницима су изрицане мјере 
забране приступа на територију БиХ, што је од стране 
легалних превозника поздрављено као позитиван 
резултат. У области жељезничког саобраћаја, вршене 
су заједничке контроле на пограничним жељезничким 
станицама и на додирним тачкама Зворник Нови и 
Брасина, као и на музејско туристичкој узаној прузи, 

жељезничка станица Вишеград. Предузимањем 
корективних мјера отклоњени су недостаци на 
туристичкој прузи Вишеград-Мокра Гора, чиме је у 
потпуности омогућен саобраћај возова на цијелој 
дионици.  

Заједничке контроле извршене су и у области водног 
саобраћаја, у смислу контроле  плутајућих објеката и 
чамаца у пограничним зонама, у рејону Зворничког 
језера и акумулационог језера ХЕ Перућац – Бајина 
Башта. 

Такође, зеједничке контроле инспектора Републике 
Српске и Републике Србије извршене су и на 
претоварном чворишту лужине, индустријском жељезничком колосијеку и акумулацији црвеног муља у 
оквиру постројења компаније „Алумина“ Зворник, чије пословање великим дијелом обухвата 
прекогранично кретање роба и сировина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посебна пажња у планирању будућих активности усмјерена је на контролу инфраструктурних објеката у 
међудржавној зони, који су од заједничког интереса, као што су хидроелектране, мостови, бране и путеви, 
те на руковање и транспорт опасних материја. 
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Министар трговине и туризма и директор Инспектората разговарали о актуалним темама 

 

Због постојања потешкоћа у  поступање 
са робом одузетом у поступку 
инспекцијског надзора, у јануару 2019. 
године одржан је састанак министра 
трговине и туризма Републике Српске, 
Драгице Ковач и вршиоца дужности 
директора Инспектората Републике 
Српске, Данијеле Батар, са сарадницима. 
Предметна роба је према до сада 
постојећим прописима складиштена у ЈП 
„Робне резерве“, које је у стечају, те 
више не врши послове ускладиштења, 

чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора. У циљу превазилажења 
проблема, разматрано је питање израде подзаконског акта којим ће бити дефинисан начин ускладиштења, 
чувања и располагања робом одузетом у поступку инспекцијског надзора. На радно-консултативном 
састанку разговарано је и о активностима и резултатима рада инспекцијских органа, потребама за 
доношење нових законских рјешења, другим актуелним темама из ресорних надлежности министарства и 
управе, а с циљем додатног уређења у појединим областима, стварања услова за ефикаснији рад 
инспекцијских органа, те унапређење сарадње на институционалном нивоу.  

Директор Инспектората и градоначелник Града Требиње разговарали о  

функционалном јачању инспекција 

Данијела Батар, вршилац дужности 
директора Инспектората Републике Српске 
и Мирко Ћурић, градоначелник Града 
Требиње, на састанку одржаном у марту 
2019. године разговарали су о актуелним 
питањима из области инспекцијског 
надзора. На састанку је договорено да 
републички и градски инспектори 
организују заједничке контроле са акцентом 
на објекте у којима бораве дјеца као што су 
вртићи и играонице, објекте у којима се 
пружају здравствене услуге, прометује и 
услужује храна, а у циљу безбједности 
корисника, посебно дјеце, и заштите 
здравља потрошача. Једно од значајнијих питања које је разматрано на састанку било је јачање 
функционалне повезаности републичке и градске инспекције. Циљ овог приступа је изградња ефикасније 
мреже инспектора, увођење јединственог система и методологија поступања, већи степен координације 
републичких и градских инспектора ради лакшег управљања и организације рада, уз смањење 
инспекцијског оптерећења привредних субјеката. 
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Директор Инспектората и начелник општине Градишка о заједничком дјеловању 

 

Стање у области инспекцијског надзора на 
подручју општине Градишка и постојање 
потребе заједничког дјеловања републичких и 
општинских инспектора, питања су која су 
разматрали Данијела Батар, вршилац дужности 
директора Инспектората Републике Српске и 
Зоран Аџић, начелник општине Градишка, на 
састанку који је одржан у марту 2019. године. С 
обзиром да је ријеч о општини која се налази у 
пограничном појасу, усаглашен је став да 
посебан акценат у инспекцијским контролама 
треба усмјерити на контролу субјеката чије 
пословање великим дијелом обухвата 
прекогранично кретање лица и роба. Као једно 
од актуелних питања из области инспекцијског надзора, а које је од великог значаја за несметан рад 
привредних субјеката, јесте координација рада републичких и општинских инспектора.  

Министар привреде и предузетништва и директор Инспектората разговарали о 

унапређењу инспекцијског надзора 

Министар привреде и предузетништва 
Републике Српске, Вјекослав Петричевић и 
вршилац дужности директора Инспектората 
Републике Српске, Данијела Батар, на састанку 
одржаном у марту 2019. године, разматрали су 
активности на припреми новог Закона о 
инспекцијама,  као једно од актуелних питања 
из области инспекцијског надзора, а који ће 
побољшати координацију рада између 
републичких и општинских инспектора. У 
свакодневној сарадњи са градоначелницима и 
начелницима јединица локалне самоуправе 
Инспекторат настоји обезбиједити већи степен 
сарадње у планирању контрола и 

синхронизовано дјеловање на терену, а са циљем смањења нежељених ефеката дуалног система 
инспекција. Саговорници су се усагласили да би координација на једном нивоу, боља техничка 
опремљеност, те економичније кориштење финансијских и кадровских ресурса омогућило ефикасније 
организовање инспекцијског надзора. 
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Контролни органи и синдикат у заједничкој борби против сиве економије 

 

Заједничка борба против сиве економије биће 
приоритет и у наредном периоду, закључено је на 
састанку представника Инспектората Републике 
Српске, Пореске управе Републике Српске и Савеза 
синдиката Републике Српске, који је одржан у марту 
2019. године. Контролни органи исказали су спремност 
да досљедно проводе сва законска рјешења о којима 
се договоре социјални партнери (Влада, синдикат и 
послодавци) у Републици Српској. На састанку је било 
ријечи и о контроли обрачуна и исплате бруто плата, 
спречавању злоупотребе института најниже плате од 
стране несавјесних послодаваца, као и начинима 
борбе против сиве економије. У циљу борбе против 
сиве економије и нелојалне конкуренције Инспекторат 

Републике Српске и Пореска управа Републике Српске свакодневно проводе заједничке активности, а у 
наредном периоду вршиће се заједничке контроле нерегистрованих привредних субјеката у циљу њиховог 
увођења у легалне токове. 

Потписан Меморандум о разумијевању и сарадњи  

између инспекција рада на Западном Балкану 
 

Представници инспекција рада Републике 
Српске, Федерације Босне и Херцеговине, 
Црне Горе, Републике Сјеверне Македоније, 
Албаније и Србије, потписали су 27. марта 
2019. године у Тирани, Меморандум о 
разумијевању и сарадњи између инспекција 
рада на Западном Балкану. У организацији 
Међународне организације рада, 27. и 28. 
марта 2019. године у Тирани је одржана 
регионална конференција инспекција рада 
земаља Западног Балкана, а у оквиру пројекта 
"Платформа за запошљавање и социјална 
питања" (ESAP). Потписивањем Меморандума 
земље учеснице су исказале опредјељене за 
развој регионалне сарадње, са циљем осигурања права радника на безбједне и фер услове рада, као 
суштинске елементе достојанственог рада и социјалне политике. Имајући у виду ниво економске размјене 
између земаља Западног Балкана, заједнички интерес је да се јачањем институционалне сарадње 
контролних органа радницима осигурају безбједни и достојанствени услови рада. Земље потписнице 
исказале су опредјељење и спремност да кроз размјену знања, искустава и пракси дају свој допринос на 
унапређењу заштите радничких права, али и унапређењу квалитета инспекцијског надзора.  
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Одржан годишњи састанак републичких фитосанитарних и пољопривредних инспектора 

 

Републички фитосанитарни и пољопривредни 
инспектори Републике Српске одржали су 23. и 24. 
фебруара 2019. године редовни годишњи састанак, на 
којем су анализирали рад и резултате остварене у 
протеклом периоду, разматрали планове рада за ову 
годину, те дискутовали о актуелним питањима. 
Састанку су присуствовали и Зоран Малетић, помоћник 
министра за пољопривреду и рурални развој у 
Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде Републике Српске, те Горан Перковић, 
директор Управе Босне и Херцеговине за заштиту 
здравља биља, са сарадницима. Посебна пажња 
усмјерена је на контроле у спољнотрговинском 
надзору, преглед и узорковање пошиљки које 
подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу, процјену ризика приликом прегледа пошиљку и 
предузимање мјера у случају сумње на неправилности, а све у циљу заштите домаће пољопривредне 
производње. С обзиром да је најзначајнији инструмент за рад инспекције квалитетна законска регулатива, 
приказан је преглед актуелне законске регулативе по којој поступа пољопривредна инспекција, као и 
законске регулативу ЕУ у области заштите здравља биља, а чија примјена се у наредном периоду очекује и у 
Босни и Херцеговини.  

Обука инспекције рада у области заштите на раду 
 

Републичка инспекција рада је од 27.02 до 01.03.2019. 
године одржала тренинг за инспекторе под називом 
“Заштита на раду у грађевинарству безбиједан рад на 
висини”, чији циљ је стицање знања и вјештина за 
вршење превентивних контрола на градилиштима 
приликом извођења радова на висини. На радионици су 
презентовани подаци о резултатима рада у 2018. години, 
са посебним акцентом на кампању “Градимо безбједно-
радимо без ризика”. Присутним инспекторима 
презентован је извјештај о кампањи, анализа резултата 
кампање, те приједлог наредних активности у области 
заштите на раду у грађевинарству. На тренингу су 
разматране најважније теме у поменутој области 

надзора, као што су израда и измјена акта о процјени ризика за радна мјеста у радној средини са 
примјерима из праксе, изложеност опасностима и штетностима на радном мјесту у радној средини, 
утврђеност, обезбјеђење и издавање средстава личне заштите која припадају раднику, упућивање радника 
на рад код другог послодавца, закључивање и примјена уговора о раду на одређено вријеме и друге. 
Намјера инспекције рада је да поред активности редовног надзора, кроз континуирану едукацију 
унапређује савјетодавно дјеловање, да предузимањем корективних мјера указује пословним субјектима 
на опасности које се појављују на радним мјестима карактеристичним за њихову дјелатност и значај 
провођења мјера заштите на раду, посебно при извођењу радова на висини. 
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Надзор у спољнотрговинском промету у првом кварталу 2019. године 

Надлежне инспекције Инспектората 
Републике Српске су за прва три 
мјесеца ове године у 
спољнотрговинском промету, 
приликом увоза извршиле 26.960 
контрола пошиљки различитих врста 
роба, од чега је 13.449 пошиљки 
хране, 2.167 пошиљки хране за 
животиње, 2.895 пошиљки течних 
нафтних горива, 4.293 пошиљке 
предмета опште употребе и 
хемикалија, те 4.156 пошиљки које 
подлијежу обавезном 
фитосанитарном прегледу (сјеме, 
садни материјал, ђубрива...). По 
основу надзора у спољнотрговинском 
промету у буџет Републике Српске 
уплаћене су таксе у укупном износу 
од 1.207.845 КМ. 

За потребе лабораторијског 
испитивања квалитета, здравствене и 
микробиолошке исправности узето је 
1.513 узорка, и то 877 узорка хране, 55 
узорака хране за животиње, 44 узорка 
течних нафтних горива, 193 узорка 
предмета опште употребе и 344 узорка 
пољопривредног репроматеријала 
(сјеме, садни материјал, ђубрива...). 
Важно је нагласити да се пошиљке које 
се узоркују не пуштају у промет прије 
добијања резултата лабораторијских 
анализа. Лабораторијским анализама 
се захтијева испитивање параметара 
који представљају највећи ризик код 
одређеног производа, као што је 
недозвољена количина пестицида у 
воћу и поврћу, присуство различитих 
контаминаната у храни, концентрација 
одређених хемикалија у предметима опште употребе, карантински штетних организама у сјемену и садном 
материјалу, бројни параметри квалитета и друго. 
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На основу резултата лабораторјиских анализа код свега један одсто испитиваних узорака, односно 19, 
утврђено је да не испуњавају прописане параметре квалитета и здравствене исправности, те је по том основу 
забрањен увоз осам пошиљки хране, четири пошиљке играчака, три пошиљке материјала који долазе у 
контакт са храном  и четири пошиљке производа који подлијежу обавезном фитосанитарном прегледу. 

Забрањене пошиљке хране: 

 воћна ракија од кајсије, поријеклом из Србије, у 
количини од 269 литара, због повећаног 
садржаја метанола  

 мајонеза  поријеклом из Холандије, у количини 
од 40 килограма, због смањеног садржаја масти  

 мед поријеклом из Македоније, у количини од 
50 килограма, због смањеног квалитета 

 пекарски производи поријеклом из Аустрије, у 
количини од 450 килограма, због присуства 
страних тијела 

 три пошиљке мандарина поријеклом из Турске, 
у количини од 36 тона, због повећаног 
присуства пестицида  

 јагоде поријеклом из Грчке, у количини од 4 
тоне, због повећаног садржаја пестицида 

Забрањене пошиљке који подлијежу 
обавезном фитосанитарном прегледу: 

 двије пошиљке сјемена грашка, поријеклом 
из Србије, у количини од 572 килограма, 
због недостатка ISTA сертификата 

 сјемене кукуруза поријеклом из Србије, у 
количини од једне тоне, због смањене 
клијавости   

 цитруси поријеклом из Италије, у количини 
од 5,6 тона, због недостатка 
фитосанитарног цертификата земље 
поријекла/извознице  

Забрањене пошиљке материјала који долазе у 
контакт са храном: 

 додатак за миксер-мутилице поријеклом из 
Кине, у количини од 404 комада, због 
миграција никла  изнад допуштене 
вриједности 

 металне шоље порјеклом из Хрватске, у 
количини од 1.500 комада, због физичких 
оштећења и измјењених визуелних својстава 

 сет ножева 6/1 порјеклом из Србије, у 
количини од 160 комада, због измјењених 
визуелних својстава и недостатака на 
декларацији  

Забрањене пошиљке играчака: 

 плишана играчка поријеклом из Кине, у 
количини од 36 комада, јер се влакна 
играчке извлаче приликом потезања  

 барбике са чамцем поријеклом из Кине, у 
количини од 24 комада, јер се коса 
барбике извлачи приликом потезања 

 пино коцке бајка поријеклом из Кине, у 
количини од 15 комада, јер се дијелови 
играчке одвајају, а рубови су оштри 

 дјечија играчака OB18-727  поријеклом из 
Кине, у количини од 1.152 комада, због 
садржаја фталата изнад допуштених 
вриједности 
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Надзор у унутрашњем промету у првом кварталу 2019. године 

Инспекторат Републике Српске је за прва три мјесеца 2019. године у 13 области инспекцијског надзора, у 
унутрашњем промету извршио 6.986 контрола, од чега је 1.936 контрола или 27 одсто, било са утврђеним 
пропустима у раду привредних субјеката.  У циљу отклањања утврђених неправилности, субјектима контроле 
изречене су 1.573 управне мјере, док је због почињених прекршаја издато 835 прекршајних налога у 
вриједности од  995.550 КМ, а надлежним судовима поднешене су 44 прекршајне пријаве. 

Републичка тржишна инспекција извршила је 1.873 контроле, од 
чега је 388 или 21 одсто било са утврђеним пропустима. У циљу 
отклањања утврђених неправилности изречене су 233 управне 
мјере, док су због почињених прекршаја издата 343 прекршајна 
налога у вриједности од 209.100 КМ и поднешене двије 
прекршајне пријаве. Инспектори су привремено ван промета 
ставили робу у вриједности од 219.723 КМ, до отклањања 
администратисвних неправилности. По конкретним рекламацијама 
потрошача којима су тражили заштиту индивидуалних 
потрошачких права, извршено је 55 контрола. Потрошачи су се 
најчешће жалили на неприхватање рекламација од стране трговаца за техничке производе, одјећу, обућу, 
телекомуникационе и  комуналне услуге. 
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Републичка водна инспекција је у посматраном извјештајном 
периоду извршила 221 контролу, од чега је 95 или 43 одсто било са 
утврђеним пропустима. У циљу отклањања неправилности 
инспектори су изрекли 90 управних мјера, док је због почињених 
прекршаја издато шест прекршајних налога у вриједности од 20.000 
КМ, а надлежним судовима поднешено шест прекршајних пријава.  

 

 

Републичка пољопривредна инспекција у посматраном извјештајном 
периоду извршила је 566 контрола од чега је 116 или 20 одсто било са 
утврђеним пропустима.  У циљу отклањања неправилности инспектори су 
изрекли 115 управних мјера, а због почињених прекршаја издато је 89 
прекршајних налога у вриједности од 43.400 КМ.  

Републичка шумарска инспекција извршила је у првом кварталу 
425 контроле, од чега су 163 или  38 одсто биле са утврђеним 
пропустима. Инспектори су у циљу отклањања неправилности 
субјектима контроле изрекли 130 управних мјера, док је због 
почињених прекршаја издато 109 прекршајних налога у 
вриједности  од 136.500 КМ и поднешене су двије прекршајне 
пријаве. У 36 случајева извршено је одузимање шумских дрвних 
сортимената у укупној количини од 344 м³  чија вриједност се 
процјењује на 29.035 КМ. Шумски дрвни сортименти су одузети на 
постројењима за примарну прераду дрвета и у промету, јер је 
контролама утврђено да исти нису жигосани, обројчени или недостаје пратећи отпремни искази, што 
указује на то да је ријеч о бесправној сјечи. Надлежним Полицијским управама и тужилаштвима упућене су 
информације о сумњи да би се у одређеним ситуацијама могло радити о кривичним дјелима, те да је за 
исте потребно провести додатне истраге. 

 

Републичка ветеринарска инспекција је извршила је за прва три 
мјесеца 266 контрола, од чега су 72 или 27 одсто биле са утврђеним 
пропустима у раду. У циљу отклањања неправилности инспектори су 
изрекли 70 управних мјера, а због почињених прекршаја издато је 
седам прекршајних налога у вриједности од 6.900 КМ. По налогу 
инспектора уништено је 150 килограма намирница животињског 
поријекла због протеклог рока трајања. 
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Републичка инспекција рада у првом кварталу извршила је 1.215 
контрола, од чега је 408 или 36 одсто било са утврђеним пропустима. 
Инспектори су у циљу отклањања неправилности субјектима контроле 
изрекли  316 управних мјера, а због почињених прекршаја издали су 
103 прекршајних налога у вриједности од 221.400 КМ и поднијели 34 
прекршајне пријаве надлежним судовима.  Инспектори су код 
послодаваца затекли 64 радника који нису имали закључен  уговор о 
раду и нису били  пријављени на обавезне видове осигурања. За прва 
три мјесеца на радном мјесту догодило се 20 тежих повреда и три 
повреде са смртним исходом.  

Републичка техничка инспекција извршила је у првом кварталу 497 
контрола, од чега су 92 или  19 одсто биле са утврђеним пропустима. 
Инспектори су у циљу отклањања неправилности субјектима 
контроле изрекли 83 управне мјере, а због почињених прекршаја 
издато је 12 прекршајних налога у вриједности од 180.000 КМ. У 
оквиру контроле квалитета течних нафтних горива, на бензинским 
пумпним станицама, терминалима и складиштима течних нафтних 
горива, узето је 369 узорака за потребе лабораторијског испитивања. 
У четири случаја утврђена су одступања у односу на параметре 
дефинисане Одлуком о квалитету течних нафтних горива. У области 
рударства догодиле су се двије повреде са смртним исходом. 

Републичка саобраћајна инспекција је за прва три мјесеца 
извршила 300 контрола, од чега је 66 или 22 одсто било са 
утврђеним пропустима. У циљу отклањања неправилности 
субјектима контроле изречено је  38 управних мјера, а због 
почињених прекршаја издато је 45 прекршајних налога у 
вриједности од 26.350 КМ. За три станице техничког прегледа 
изречена је мјера привремене забране рада због фиктивног 
техничког прегледа извршеног без присуства и тестирања 
возила, декларисања неисправног возила исправим или због 
неприсуствовања стручних лица контроли. 

 

Републичка урбанистичко-грађевинска и еколошка инспекција 
у посматраном извјештајном периоду извршила је 324 
контроле, од чега је 75 или 23 одсто било са утврђеним 
пропустима у раду. У циљу отклањања неправилности 
субјектима контроле изречено је 67 управних мјера, док је због 
почињених прекршаја издато 17 прекршајних налога у 
вриједности од 29.000 КМ.  
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Републичка инспекција за храну је за прва три мјесеца извршила 
359 контрола, од чега је 161 или  45 одсто било са утврђеним 
пропустима у раду.  У циљу отклањања утврђених неправилности 
субјектима контроле је изречено 157 управних мјера, док је због 
почињених прекршаја издато 56 прекршајних налога у 
вриједности од 49.350 КМ. По налогу инспектора из промета је 
повучено 125 килограма хране, због неодговарајуће декларације, 
сензорних промјена или истеклог рока употребе.  

Републичка здравствена инспекција је за прва три мјесеца 
извршила 441 контролу, од чега су 152 или 34 одсто биле са 
утврђеним пропустима. Инспектори су у циљу отклањања 
неправилности субјектима контроле изрекли 144 управне 
мјере, док је због почињених прекршаја издато 47 
прекршајних налога у вриједности од 94.900 КМ. На подручју 
Фоче здравствени инспектор је запечатио једну стоматолошку 
амбуланту која је радила нерегистрована и није имала 
рјешење Министарства здравља и социјалне заштите 
Републике Српске, док је другој изрекао мјеру забране 
обављања дјелатности. На подручје општине Мркоњић Град 

извршена је контрола због незаконитог одлагања медицинског отпада од стране непознатих лица, о чему је 
обавијештена општина Мркоњић Град ради предузимања мјера из њихове надлежности. 

 

Републичка просвјетна инспекција је у посматраном 
извјештајном периоду извршила 246 контрола, од чега је 45 
или 18 одсто било са утврђеним пропустима. У циљу 
отклањања неправилности васпитно-образовним установама 
изречене су 43 управне мјере. Инспекцијским надзором 
обухваћени су предшколско, основно, средње и високо 
образовање. 

Републичка инспекција за заштиту од пожара је у првом 
кварталу извршила 253 контроле, од чега су 104 или 41 одсто 
биле са утврђеним пропустима.  Субјектима контроле инспектори 
су у циљу отклањања неправилности изрекли 87 управних мјера, 
те издали један прекршајни налог. Посебна  пажња  је  усмјерена 
на контролу објеката од посебног интереса за Републику Српску, 
привредне субјекте са великим пожарним оптерећењем и 
могућим условима за избијање и ширење пожара и експлозија. 

 



Република Српска 

Републичка управа за инспекцијске послове 

Инспекторат Републике Српске 

78000 Бања Лука 

Трг Републике Српске 8 

Тел: +387 51 334 627 

Факс: +387 51307 955 

Email: uprava@inspektorat.vladars.net  


