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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 51.000 КМ, док је за један објекат изречена мјера 
привремене забране рада. 
 
Републички инспектори су у сарадњи са инспекторима јединица локалне самоуправе 
протекле седмице извршили 2.508 инспекцијских контрола поштовања превентивних 
мјера заштите од епидемије. У 39 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, поштовање радног времена и 
коришћење личне заштитне опреме. 
 
Имајући у виду да се епидемиолошка ситуација знатно погоршала, те да је регистрован 
већи број обољелих, надлежни контролни органи настављају са интензивним 
контролама у складу са Закључком Републичког штаба за ванредне ситуације и 
препорукама Института за јавно здравство Републике Српске.   
 
У оквиру провођења наведених мјера до сада је извршено 46.400 инспекцијских 
контрола у којима су изречене казне у износу од 843.000 КМ, док је за 59 објекта 
изречена мјера привремене забране рада. 
 
Позивамо привредне субјекте и грађане да остану одговорни и досљедни у поштовању 
превентивних мјера и на тај начин дају свој допринос у борби против вируса корона. 
Сви грађани Републике Српске у овим изазовним тренуцима требају својим 
одговорним понашањем бити сарадници и партнери институцијама које предузимају 
велике напоре како би заштитиле јавно здравље. 
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