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ИСТПРИЈАТ 

Репувлишка упрага за инспекцијске 
ппслпге Репувлике Српске - 
Инспектпрат Репувлике Српске 
фпрмиран је Закпнпм п инспекцијама у 
Републици Српскпј кпји је ступип на 
снаду 24.  децембра 2005. дпдине. 
Инспектпрат је de jure ппшеп са радпм 
01. јануара 2006. дпдине, а de facto 01. 
марта 2006. дпдине. 

 

Закпнпм п инспекцијама у Репувлици 
Српскпј у Инспектпрат Репувлике 
Српске преузетп је 10 репувлишких 
инспекција из седам респрних 
министарстага Владе Репувлике 
Српске и једне упрагне прданизације, а 
измјенама и дппунама закпна у 2008. 
дпдини у Инспектпрат су преузете јпщ 
дгије инспекције из дга респрна 
министарстга.  

 

Нпгим Закпнпм п инспекцијама 
(„Служвени дласник Репувлике 
Српске“, врпј: 74/10) фпрмиран је јпщ 
један нпги сектпр, те у састагу 
Инспектпрата Репувлике Српске сада 
дјелује укупнп тринаест репувлишких 
инспекција кпје надзиру примјену пкп 
160 закпна и прекп 700 ппдзакпнских 
аката у 30 пвласти инспекцијскпд 
надзпра.  

 

За пптреве грщеоа инспекцијскпд 
надзпра у сппљнптрдпгинскпм 
прпмету, тржищни, фитпсанитарни, 
здрагстгени и инспектпри за храну 
присутни су на 14 дранишних прелаза, 
пднпснп царинских исппстага у 
Репувлици Српскпј, шиме су 
ппједнпстагљене прпцедуре 
сппљнптрдпгинскпд инспекцијскпд 
надзпра и пмпдућен лакщи прптпк 
рпве. 

У Инспектпрату су прданизпгане: 

•  Инспекција за храну 

•  Тржищна инспекција  

•  Ппљппригредна инспекција  

•  Шумарска инспекција  

•  Ветеринарска инспекција  

•  Впдна инспекција  

•  Технишка инспекција  

•  Сапвраћајна инспекција 

•  Урванистишкп-драђегинска и екплпщка инспекција  

•  Инспекција рада 

•  Здрагстгена инспекција  

•  Прпсгјетна инспекција  

•  Инспекција за защтиту пд ппжара  

Инспектпрат Репувлике Српске 
је прданизпган према 
функципналнпм принципу са 
инспекцијским сектприма кап 
пснпгним прданизаципним 
јединицама, а ради ефикаснпд 
и неппсреднпд пвагљаоа 
ппслпга инспекцијскпд надзпра 
на теритприји Репувлике 
Српске, ппред Упраге кпја се 
налази у Баоалуци, фпрмиранп 

је щест ппдрушних пдјељеоа кпја су смјещтена у Баоалуци, Приједпру, 
Дпвпју, Бијељини, Истпшнпм Сарајегу и Тревиоу.  

Инспектпрат Репувлике Српске 
је сампстална репувлишка 
упрага кпја пвагља ппслпге 
упраге пд ппщтед знашаја, шија је 
улпда да, грщећи инспекцијске, 
упрагне, струшне и друде 
ппслпге, ппдстише друщтгену 
дисциплину у изгрщагаоу 
закпна и друдих прпписа. 
Надзпр над радпм Инспектпрата 
грщи Влада Репувлике Српске, а 
Инспектпрат једнпм дпдищое 
ппднпси изгјещтај Влади. 
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МИСИЈА 

Инспектпрат Репувлике Српске 
кпнтинуиранп ради на ппвпљщаоу 
инспекцијскпд система у Репувлици 
Српскпј и унапређеоу оедпгпд 
кгалитета. Пд прдана кпји није имап 
кадрпгску нити материјалну 
инфраструктуру када је пснпган, 
фпрмирана је упрага кпја данас има 
сгпј прпфил и физипнпмију. 
Инспектпри Инспектпрата дпдищое у 
прпсјеку изгрще пкп 26.000 кпнтрпла у 
унутращоем инспекцијскпм надзпру и 
прекп 120.000 предледа у 
сппљнптрдпгинскпм инспекцијскпм 
надзпру. 

 

Инспектпрат Републике Српске у сгпм 
раду прпмпгище принцип 
прегентигнпсти, раципналнији 
инспекцијски надзпр, рагнпмјерније 
пптерећеое субјеката кпнтрпле, 
сузбијаое кпрупције, ппгећаое 
јагнпсти и транспарентнпсти рада. 
Велики знашај придаје се ефикаснпсти 
кпнтрпла и тимскпм раду инспектпра. 
Синердетски ефекат прданизације 
инспекцијскпд система Републике 
Српске резултпгап је кгалитетнијим, 
сгепбухгатнијим и ефикаснијим 
инспекцијским надзпрпм.  

Стратещки циљеги инспекцијскпд надзпра усмјерени су на раст 
друщтгене дисциплине у примјени прпписа, раст сгијести субјеката 
кпнтрпле п пптреби ппщтпгаоа прпписа, прагила и прпцедура, те 
разгијаое културе дијалпда спцијалних партнера.   

 

Дпнпщеоем пптребних закпна и ппдзакпнских аката у прптеклим 
дпдинама уређене су брпјне пбласти, щтп је пснпгни предуслпг за 
кгалитетан рад инспекцијских прдана. Унапређеоем лабпратпријских 
капацитета и мпдућнпсти испитних тијела, фпрмираоем разних 
редистара и база ппдатака, усппстагљаоем институципналне сарадое 
између ентитетских прдана, али и прдана на нигпу Бпсне и Херцедпгине, 
стгпрени су услпги за ефикаснији и ефектигнији рад инспекције.   

 

Кпнтинуиранпм пвукпм и едукацијпм инспектпра тежи се ппстизаоу 
једнппвразнпсти у раду и стандардизацији инспекцијскпд надзпра. У 
сарадои са струшоацима врпјних дпмаћих и међунарпдних прпјеката 
инспектпри су ушестгпгали на пвукама и семинарима из разних 
пвласти, щтп је знашајнп дппринијелп оихпгпм струшнпм усагрщагаоу 
и прпфесипналнпм напредпгаоу. 

 

Међу спцијалним партнерима преппзнати смп кап институција 
птгпрена за сарадоу. Наща дужнпст и намјера је да се и даље 
прпфесипналнп усагрщагамп, да заједнп са сгим релегантним 
ушесницима у инспекцијскпм надзпру унапређујемп услпге рада и 
разгијамп Репувлику Српску. Дпврп пвушен, ппремљен, прпфесипналан 
и етишан инспектпр – тп је захтјег гизије и мисије Инспектпрата 
Репувлике Српске.  
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Ефекти рада инспекцијских прдана 
директнп се пдледају у ппгећаоу 
друщтгене дисциплине у примјени 
прпписа, а индиректнп у екпнпмскпм и 
спцијалнпм разгпју Републике Српске, 
ппбпљщаоу друщтгене климе, 
унапређеоу пригреднпд система, 
прагнпд и пплитишкпд система, кап и у 
расту бучетских и фпндпгских прихпда. 
Циљ Инспектпрата је да дппринесе 
стгараоу ппгпљнпд пригреднпд 
пкружеоа и ппгећаоу кгалитета жигпта 
у Републици Српскпј. У ппређеоу са 
претхпдним дпдинама, смаоује се врпј 
кпнтрпла у кпјима су утгрђене 
непрагилнпсти, щтп указује на тп да нигп 
примјене прпписа у Репувлици Српскпј 
ппстепенп расте.  

Радпм инспекција Инспектпрата 
знашајнп је смаоенп присустгп 
неледалне и недекларисане рпве у 
прпмету, те је ппвпљщанп стаое у 
пвласти защтите и пстгаригаоа прага 
пптрпщаша. Ппсевна пажоа усмјерена је 
на везвједнпст непрехрамвених 
прпизгпда, те се гећ некпликп дпдина 
уназад реализује прпјекат прпактигнпд 
надзпра, кпји ппдразумијега ппглашеое 
са тржищта невезвједних 
непрехрамвених прпизгпда. 

Знашајан напредак пстгарен је у пбласти сузбијаоа заразних бплести и 
зппнпза жигптиоа. У прпцесу испуоагаоа услпга за изгпз млијека и 
меса из Републике Српске, пднпснп Бпсне и Херцедпгине у ЕУ, 
инспекција је пружила актигну ппдрщку пригредним субјектима и 
ппљппригредним прпизгпђашима у прпцесу испуоагаое ппстагљених 
услпга.  

 

Инспектпрат је реализпгап и низ кпрака у циљу ппбпљщаоа кгалитета 
фитпсанитарнпд надзпра у сппљнптрдпгинскпм и унутращоем прпмету, 
а у циљу смаоеоа ризика угпђеоа и щиреоа карантинских щтетних 
прданизама и бплести у Републици Српскпј. Прпцедуре рада су 
усклађене са прпцедурама Егрппске уније, щтп је резултиралп 
спрешагаоем угпза и прпмета некгалитетнпд ппљппригреднпд 
материјала, а сге у циљу защтите дпмаће ппљппригредне прпизгпдое. 

Фпрмираоем инспекције за храну стгпрени су услпги за ефикаснију 
кпнтрплу кгалитета и здрагстгене испрагнпсти хране, пстгарена је 
бпља пператигнпст и хијерархијска ппгезанпст, какп на републишкпм, 
такп и на нигпу јединица лпкалне сампупраге. Кпнтрпле се планирају 
на принципу прпцјене ризика, грще се детаљне анализе и  
идентификују пвласти и пвјекти кпд кпјих ппстпје пптенцијални ризици. 
Ппсевана пажоа усмјерена је на кпнтрплу угпза хране, те је пд 
пснигаоа инспекције за храну 2012. дпдине дп краја 2015. дпдине у 
кпнтрплама приликпм угпза узетп прекп 15.200 узпрака за 
лавпратпријску анализу.  

 

Измјенама Закпна п инспекцијама у Репувлици Српскпј кпнтрплним 
прданима Репувлике Српске граћена је надлежнпст за надзпр у пвласти 
међунарпднпд прегпза лица, те су интензигиране кпнтрпле на 
сузвијаоу неледалнпд међунарпднпд прегпза, кпји предстагља 
нелпјалну кпнкуренцију прегпзницима кпји ледалнп раде, измирују 
пвагезе према држаги и радницима. 

 

Кпнтинуираним надзпрпм у пвласти защтите на раду, прегентигним, 
кпректигним и сагјетпдагним дјелпгаоем, инспекција настпји утицати 
на разгијаое сгијести ппслпдагаца и радника п знашају безбједнпсти и 
защтите здрагља на раду. Анализирајући ппказатеље п ппгредама на 
раду у претхпдним дпдинама, завиљежен је знашајан пад ппгреда на 
раду са смртним исхпдпм, кап и смаоеое врпј тежих ппгреда у 
најризишнијим дјелатнпстима. 
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IMS ПРПЈЕКАТ 

Један пд најзнашајнијих прпјеката кпје је Инспектпрат 
Репувлике Српске реализпгап у прптеклих 10 дпдина је 
Инспекцијски инфпрмаципни систем Репувлике Српске 
(IMS), кпји је у Егрппи и сгијету преппзнат кап 
јединстгенп рјещеое у примјени инфпрмаципних 
технплпдија у инспекцијама. IMS је у упптреви пд 2010. 
дпдине, а резултати оедпге примјене пдледају се у 
стандардизацији инспекцијскпд надзпра, ефектигнпј 
расппдјели ресурса, ефикаснпм планираоу инспекцијскпд 
надзпра, динамишкпм упрагљаоу дпкументима, 
предметима и прпцесима.  

Систем ппдржага рад сгих инспекција у 
Инспектпрату Репувлике Српске и пмпдућага 
праћеое инспекцијскпд надзпра у сгим фазама. У 
сгпјпј структури имплементира најсагременије 
кпнцепте инфпрмаципне технплпдије, кпји 
инспектприма пмпдућагају врз, кгалитетан и 
ефикасан рад. Систем ппдржага електрпнску 
размјену ппдатака са друдим прданима и 
прданизацијама и пмпдућага интерпперавилнпст. 

 

Примјена IMS-а резултирала је унапређеоем 
кгалитета инспекцијскпд надзпра у Репувлици 
Српскпј. Путем IMS -а тренутнп је мпдуће за сгеда 
некпликп минута креирати прекп 70 разлишитих 
изгјещтаја п раду, пп разним параметрима. Сга 
дпкумента настала у раду инспектпра креирају се 
електрпнски.  

 

Електрпнска ваза знаоа, кпја се фпрмира примјенпм 
IMS система, даје дпвар пснпг за прегентигнп и 
кпректигнп дјелпгаое, прпцјену ризика и 
идентификпгаое пних сувјеката кпји тенденципзнп 
крще прпписе, ддје се захтјега предузимаое 
репресигних мјера.  

ICIS ПРПЈЕКАТ 

Ппредјељеое Инспектпра је да кпнтинуиранп ради на 
едукацији и прпфесипналнпм усагрщагаоу. Инспектпрат 
тренутнп ушестгује у прпјекту „Унапређеое ингестиципнпд 
пкружеоа и институципналнпд јашаоа – ICIS“ кпји финансира 
Шгедска аденција за међунарпдни разгпј-SIDA.  

 

За нпсипца прпјектних актигнпсти на нигпу Репувлике Српске 
и Бршкп Дистрикта пдређен је Инспектпрат Репувлике Српске, 
дпк је за нпсипца прпјектних актигнпсти на нигпу Федерације 
БиХ и држагних прдана БиХ пдређена Федерална упрага за 
инспекцијске ппслпге. Пвје институције су фпрмирале 
јединице за имплементацију прпјекта кпје спрпгпде 
актигнпсти навагки и финансијскпд упрагљаоа у Прпјекту, а 
пп прпцедурама Сгјетске ванке. 
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Инспектпрат Репувлике Српске гпди 
друду кпмппненту прпјекта кпја 
предгиђа даље јашаое капацитета 
Инспекцијскпд система Репувлике 
Српске угпђеоем система 
кпнтинуиране пвуке инспектпра, 
стандарда и метпдплпдија 
инспекцијскпд надзпра, системскпд 
приступа у размјени ппдатака, впље 
функципналне ппгезанпсти са 
пдјељеоима за инспекцијске ппслпге у 
јединицама лпкалних сампупрага, те 
впље ппгезанпсти са пригатним 
сектпрпм и драђанима.  

 

Имплементацијпм прпјектних 
актигнпсти пдржанп је 12 радипница са 
укупнп 144 ушесника за сектпре 
тржищне, ппљппригредне, 
гетеринарске, гпдне, екплпщке, 
здрагстгене и инспекције за храну 
према деледираним темама пд стране 
инспектпрата  

 

У пкгиру прпјекта прданизпгана је 
студијска ппсјета Сјегернпј Ирскпј. 
Предстагници инспекцијских прдана 
Репувлике Српске и Федерације Бпсне и 
Херцедпгине ппсјетили су инспекцијску 
служву драда Белфаста, Аденцију за 
везвједнпст хране Велике Британије, 
Министарстгп ппљппригреде Сјегерне 
Ирске, кап и дга пвјекта за прпизгпдоу 
хране кпји су примјери дпвре праксе у 
прпизгпдои и сарадои са 
инспекцијским прданима. 

Инспектпрат Репувлике Српске је у склппу прпјекта навагип и ппрему 
за инспекцијски надзпр у гриједнпсти пкп 150.000 КМ, а за пптреве 
инспекције за храну, фитпсанитарне и ппљппригредне, те здрагстгене 
инспекције. 

 

У циљу унапређеоа кгалитета и ефикаснпсти инспекцијскпд надзпра, 
какп приликпм угпза, такп и у унутращоем надзпру, навагљена је 
ппрема кпја ће инспектприма пмпдућити да на врз и једнпстаган нашин 
пваге кпнтрплу пснпгних параметара и ппказатеља кпју су кљушни за 
даљи тпк инспекцијскпд надзпра. 

 

Навагљени су микрпскппи за фитпсанитарни предлед, спнде за 
узпркпгаое разлишитих рпва, пренпсни фрижидери за трансппрт 
узпрака дп лавпратприја, тестне тракице за детекцију денетски 
мпдификпганих прданизама, стплпги за фитпсанитарни предлед, 
защтитна ппрема за инспектпре и друдп.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ппрема ће између псталпд унаприједити кпнтрплу рпве при угпзу, са 
ппсевним акцентпм на угпз хране и виља, щтп је пд кљушнпд знашаја за 
защтиту дпмаће ппљппригредне прпизгпдое и здрагља станпгнищтга. 
Упптревпм микрпскппа за фитпсанитарни предлед инспектпри ће у 
кпнтрпли виља приликпм угпза мпћи предледпм на лицу мјеста 
детектпгати щтетпшине на виљу и прагпгременп предузети мјере у 
циљу спрешагаоа унпса карантински щтетних прданизама у Репувлику 
Српску. 
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С циљем разгијаоа прпактигне сарадое 
између сувјеката кпнтрпле и 
инспекцијских прдана, кап и унапређеоа 
прегентигнпд инспекцијскпд надзпра, 
Инспектпрат Репувлике Српске је у 
прптеклим дпдинама, ппред редпгних 
инспекцијских кпнтрпла, прданизпгап и 
раднп-кпнсултатигне ппсјете 
пригредним сувјектима кпји 
заппщљагају гелики врпј радника, шија 
прпизгпдоа је прјентисана ка изгпзу и 
кпји имају кљушни знашај за раст и разгпј 
пригреде Репувлике Српске. 

„ЕФТ- Рудник и Термпелектрана Станари“  

Пригредни сувјекти указали су на 
пптещкпће у гези са примјенпм 
пдређених закпнских рјещеоа, те је у 
тпм смислу Инспектпрат Репувлике 
Српске кап прдан кпји грщи кпнтрплу 
примјене закпна, исказап спремнпст да 
пружи ппдрщку пригредним 
сувјектима, на нашин да се крпз 
кпнтинуирану кпмуникацију, 
прагпгременим предузимаоем 
прегентигних и кпректигних мјера 
птклаоају егентуалне непрагилнпсти, а 
ппслпгаое сувјеката пдгија у складу са 
прпписаним нпрмама.  

ЗП „Хидрпелектране на Тревищоици“  

Заједнишки циљ сгих 
ушесника у пригреднпм 
жигпту Репувлике 
Српске трева да вуде 
пшугаое и унапређеое 
прпизгпдое, 
ппстпјећих радних 
мјеста, кап и птгараое 
нпгих радних мјеста, уз 
пшугаое 
кпнкурентнпсти какп на 
дпмаћем такп и на 
странпм тржищту. 

Ппсебна пажоа ппсгећена је мјерама кпје су предузете у циљу 
унапређеоа безбједнпсти радника и защтите здрагља на раду, кап и 
у дијелу защтите жигптне средине.  

 „Алумина“ Згпрник  

„Swisslion Тревиое“  

ИНСПЕКТПРАТ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 2006-2016                                                                         
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РЕГИПНАЛНА САРАДОА 

Инспектпрат је сгпјим радпм и 
птгпренпщћу прихгаћен какп пд стране 
друдих прдана и јагнпсти Републике 
Српске и Бпсне и Херцедпгине, такп и пд 
стране редипналних прдана и 
прданизација. У прптеклим дпдинама 
прданизпгани су врпјни састанци и 
презентације за предстагнике 
институција земаља редипна, кпји су 
изразили интереспгаое да се уппзнају са 
прданизацијпм и нашинпм рада 
Инспектпрата Репувлике Српске. 

 

Између псталих удпстили смп 
предстагнике Министарстга пдржигпд 
разгпја и туризма Црне Гпре, деледацију 
Срвије кпју су шинили држагни секретар 
Министарстга држагне упраге и лпкалне 
сампупраге, предстагник Министарстга 
рада, заппщљагаоа, впрашких 
и  спцијалних питаоа, директпр 
Упрагнпд инспектпрата Министарстга 
прагде и држагне упраге, предстагник 
Дирекције за електрпнску упрагу, те 
предстагници инспекцијских прдана из 
некпликп разлишитих пвласти надзпра. 
Такпђе, удпстили смп и предстагнике 
„Удружеоа за защтиту на раду“ 
Републике Мекедпније, предстагнике 
инспекције за жељезнице Министарстга 
драђегинарстга, сапбраћаја и 
инфраструктуре Републике Србије, 
деледацију Републике Албаније и брпјне 
друде. 

 

Инспектпрат је 2010. дпдине вип један пд 
прданизатпра Редипналне кпнференције 
са међунарпдним ушещћем п теми: 
„ПРЕВЕНЦИЈА - УПРАВЉАОЕ РИЗИКПМ - 
СПЦИЈАЛНП ПСИГУРАОЕ - Стратедије за 
впље здрагље и везвједнпст на раду", 
кпјпј је присустгпгалп прекп 130 
ушесника . 

Регионална конференција из области вода 

Инспектпрат Репувлике Српске вип је дпмаћин Редипналне 
кпнференције кпнтрплних тијела из пвласти гпда, кпја је пдржана 24. и 
25. маја 2016. дпдине у Баоалуци, у прданизацији ПЕБС-а. 

 

Кпнференцији је присустгпгалп пкп 30 ушесника из разлишитих 
институција и земаља, кап щтп су Дирекција за гпдппригреду у 
Сагезнпм министарстгу ппљппригреде, щумарстга, жигптне средине и 
гпдппригреде Аустрије, гпдна инспекције Репувлике Хргатске, Аденције 
за гпде Срвије, Међунарпдна кпмисија за слиг ријеке Саге, 
Министарстгп везвједнпсти БиХ, Министарстгп сппљне трдпгине и 
екпнпмских пднпса БиХ, Јагна устанпга „Впде Српске“, предстагници 
инспекцијских прдана, дпмаћина, прданизатпра и друди. 

 

На кпнференцији су се разматрала питаоа кпнтрпле кгалитета гпде, 
ппступаоа надлежних институција у ганредним ситуацијама, 
прекпдранишнпд упрагљаоа гпдним ресурсима, задађеое и утјецај 
задађеоа, а ушесници су имали прилику и да ппсјета Екп-центру „Бпшац. 
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ТРАНСПАРЕНТНПСТ  У РАДУ 

Инспектпрат Репувлике Српске пд сампд 
пснигаоа заступа нашела јагнпст у раду, 
птгпренпсти ка драђанима, 
транспарентнпсти, спремнпсти за 
рјещагаое ппстпјећих прпвлема, те 
ппдрщку пригредним сувјектима. У 
прптеклих 10 дпдина Инспектпрат је са 
медијима драдип пднпс заснпган на 
пвпстранпм угажагаоу, ппщтпгаоу, 
кпректнпј и прпфесипналнпј сарадои, а 
у циљу инфпрмисаоа драђана п сгим 
релегантним дпдађајима, те едукације п 
оихпгим прагима, али и пвагезама.  

Путем медија Инспектпрат указује на 
прпвлеме и рјещеоа истих, лицитира 
теме кпје заслужују пажоу и п кпјима 
се трева пришати, дпгпри п мјерама 
кпје се предузимају у циљу защтите 
дпвара Репувлике Српске и 
везвједнпсти драђана, шиме указује на 
ппредјељенпст  пгпд прдана да 
ппслпгаоа сувјеката угеде у закпнске 
пкгире. Сге пвласти кпје 
инспекцијским надзпрпм пвухгата 
Инспектпрат Репувлике Српске су пд 
изузетнпд знашај за драђане Репувлике 
Српске и директнп утишу на кгалитет 
оихпгпд жигпта. 

У сарадои са нпгинарским екипама кпје су впрагила са 
инспектприма на терену настпјали смп ппказати драђанима какп 
издледају инспекцијске кпнтрпле у пракси, те су мпдли гидјети какп се 
кпнтрплище храна приликпм угпза, щта ппдразумијега и какп 
издледа мпнитпринд кгалитета тешних нафтних дприга у прпмету, какп 
се грщи узпркпгаое хране у малппрпдаји за анализу кгалитета и 
здрагстгене испрагнпсти.   

Изгпр: АТВ БЛ 

Изгпр: АТВ БЛ 
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У ери дидитализације, електрпнскпд 
ппслпгаоа и online размјене 
инфпрмација, Инспектпрат је 
преппзнап знашај кгалитетне интернет 
презентације институције на кпјпј 
драђани мпду прпнаћи пптревне 
инфпрмације или упутстга какп да 
дпђу дп оих. На интернет страници 
Инспектпрата пвјагљени су сги 
изгјещтаји п раду пд дана пснигаоа, 
прпписи кпјима се редулище рад 
инспектпра, врпјне инфпрмације п 
днегним актигнпстима, ппдаци п 
јагним навагкама, инфпрмације п 
инспекцијама и оихпгим 
надлежнпстима и друдп. Јагнпст у раду 
преппзната је кап примарни задатак у 
стгараоу пднпса ппгјереоа између 
драђана и кпнтрплних прдана.   

www.inspektorat.vladars.net 

Жеља Инспектпрата је и да дјелује едукатигнп и 
сагјетпдагнп. У тпм циљу на зганишнпј интернет 
презентацији ппсјетипци мпду прпнаћи руврику “Честа 
питаоа” у кпјпј пп пвластима инспекцијскпд надзпра 
мпду прпнаћи пддпгпре кпји су им пптревни или 
ријещите егентуалне недпумице кпји прдан или 
инспекција је надлежна  за оихпгп питаое. 

 

Такпђе, пд 2006. дпдине Инспектпрат је пснпгап Центар 
за пријаге и притужве кпји драђанима пмпдућага да 
инспекцијским прданима дпстаге инфпрмације или 
сазнаоа п вилп какгим непрагилнпстима или 
незакпнитим радое кпје упше кпд пригредних сувјеката. 
Ппзигпм на врпј центра кпји је пвјагљен на интернет 
страници или уписигаоем садржаја инфпрмације у 
пвразац кпји се такпђе налази на страници, драђани мпду 
да укажу кпнтрплним прданима на недатигне ппјаге, а да 
при тпме сашугају сгпју пригатнпст.  Пријаге и притужве 
предстагљају изгпр ппдатака п ппдрушјима у кпјима се 
прпписи крще, и исте се накпн пвраде угрщтагају у 
пператигне планпге рада или се звпд хитнпсти 
прданизују ганредне кпнтрпле.   



Припремила Душанка Макивић                                          

КПНТАКТ 

Управа 

Трд Репувлике Српске 8 

Тел: 051/334-627 

Фах:051/307-955 

Подручно одјељење Бања Лука 

Вељка Млађенпгића вв 

(круд Инцела) 

Тел: 051/334-650 

Фах: 051/450-272 

Подручно одјељење Добој 

Сгетпд Саге вр. 20 

Тел: 053/236-501                  

Фах: 053/236-503       

 

 

 

Подручно одјељење Приједор 

Академика Јпгана Ращкпгића  вр. 10  

ппщтански претинац 50  

Тел: 052/211-125  

         052/242-090  

Фаx: 052/212-784   

 

Подручно одјељење Бијељина 

Сремска вр. 2  

Тел: 055/294-720 

Фаx: 055/294-710 

Подручно одјељење Источно Сарајево  

Сердар Јанка Вукптића вр.1 

Пале 

Тел: 057/201-250 

         057/201-190 

Фаx: 057/201-191. 

 

Подручно одјељење Требиње 

Репувлике Српске вр. 33 

Тел: 059/273-080 

Фах: 059/225-088 

 

 

 

Подручно одјељење Требиње - Пдсјек 
Билећа 

Владимира Гаћинпгића вр. 2  

Тел: 059/371-880 

Фах: 059/380-440 

WEB 

www.inspektorat.vladars.net 

uprava@inspektorat.vladars.net  


