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СВИМ МЕДИЈИМА 
 
ПРЕДМЕТ: Саопштење за јавност 
 
Због непоштовања превентивних мјера заштите од епидемије у заједници и радним 
срединама, инспектори су у контролама извршеним у протеклих седам дана субјектима 
изрекли казне у износу од 199.000 КМ, док је за четири објекта изречена мјера 
привремене забране рада. 
 
Републички инспектори су у сарадњи са инспекторима јединица локалне самоуправе 
протекле седмице извршили 2.693 инспекцијскe контроле поштовања превентивних 
мјера заштите од епидемије у заједници и радним срединама. У 158 случајева субјекти 
су затечени у прекршају. Утврђене неправилности односиле су се на пропусте у 
организацији радног простора, број лица која могу боравити истовремено у објекту и 
коришћење личне заштитне опреме. 
 
Обзиром на веома неповољну епидемиолошку ситуацију у Републици Српској, 
надлежни контролни органи настављају са интензивним контролама са свим 
расположивим капацитетима, а у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне 
ситуације и препорукама Института за јавно здравство Републике Српске.   
 
Имајући у виду да борба са вирусом корона траје већ годину дана, те да су сви 
привредни субјекти упознати са мјерама којих се требају придржавати, евидентно је да 
недоговорни појединци свјесно крше епидемиолошке мјере, због чега и сносе 
посљедице у складу са законом 
 
За потребе вршења појачаног надзора, ангажовани су републички инспектори свих 13 
инспекцијских сектора. Рад инспектора организован је у смјенама, у радне дане, као и 
дане викенда.  
 
Позивамо пословне субјекте да се придржавају превентивних мјера и не излажу ризику 
од кажњавања, те да имају на уму да један долазак инспектора у току дана не значи да 
су изузети од поновне посјете. Пословни субјекти који поштују мјере и организују свој 
рад у складу са препорукама Института за јавно здравство Републике Српске не 
требају да брину због доласка инспектора. 
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