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МИНИСТАРСТВО ЗА ЕКОНОМСКЕ ОДНОСЕ И РЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ
БАНЈА ЛУКА
Трг Републике Српске 1
ПРЕДМЕТ: Одговор на упит ТВЈ Добој,Веза: Ваш акт бр: 17/05-324-1/09 од 17.03.2009.год.
У вези са вашим актом, и постављеним питањем на интернет страници Регистра
одобрења и инспекцијских поступака и предмета контроле, од стране Територијалне
ватрогасне јединице Добој, обавјештавамо вас о следећем:
Законом о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике
Српске“ бр.113/05 и 1/08), уређују се надлежности и овлашћења Републичке управе за
инспекцијске послове и инспекција у њеном саставу, у вршењу, искључиво, послова
инспекцијског надзора, те у вези с тим посебно истичемо одредбу члана 22. став 6.
Закона, у којем је између осталог, прописано да инспектори не смију судјеловати у
раду стручних комисија органа управе које дају дозволе или мишљења за издавање
дозвола за обављање дјелатности која подлијеже инспекцијском надзору који обавља
инспектор.
Имајући у виду да су послови давања сагласности на План и програм
оспособљавања ватрогасавца, из члана 46.став1.и 2. Закона о заштити од пожарапречишћен текст (''Сл.гласник РС'',бр 06/09), у колизији са Законом о инспекцијским
пословима, везано за послове инспекцијског надзора над радом ватрогасних јединица
њихове спремности и техничке опремљености, сматрамо да је надлежно Министарство
унутрашњих послова, (надлежни Центар, односно Инспекторат ЗОП-а у МУП-а),
стручан орган за давање тражених сагласности. Републичка управа за инспекцијске
послове врши надзор над њихвим извршавањем, а што је и санкционисано
чл.81.став1.тачка11.Закона, у противном се доводимо до неспојивости функција и
сукоба интереса у дужностима државног службеника.
У циљу сарадње и рјешавања изражене проблематике из области заштите од
пожара, спремни смо на давање мишљења и сугестија, а која нису у сукобу са
овлаштењима из инспекцијског надзора.
С поштовањем,
Достављено:
1. Наслову
2. Евиденцији
3. А.а.
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гл. републички инспектор за заштиту од пожара
Поповић Раденко

________________________________________________________________________________________________________________________________

78000 Бања Лука, Краља Петра I Карађорђевића 103,
Тел: + 387 51 213 624, 213 628, 213 719, 217 951, 217 057
Факс + 387 51 213 734
E-mail: direktor@inspektorat.vladars.net WEB: www.inspektorat.vladars.net

