
Члан 6.

Озна ча ва ње узо ра ка вр ши се на на чин ко јим се обез бје -
ђу је по у зда на иден ти фи ка ци ја узе тих узо ра ка ши фри ра -
њем ка да год је то мо гу ће.

Члан 7.

Дру ги узо рак се чу ва код ин спек циј ског ор га на или код
овла шће не ла бо ра то ри је на та кав на чин да се чу ва њем не
на ру ша ва ју свој ства узе тих узо ра ка.

Члан 8.

(1) Ин спек тор без од ла га ња до ста вља узо рак на ана ли -
зу овла шће ној ла бо ра то ри ји по свом из бо ру во де ћи ра чу на
о тро шко ви ма до ста вља ња узо ра ка и вре ме ну до би ја ња ре -
зул та та ана ли зе. 

(2) Ин спек тор пи сме но оба вје шта ва су бјек та над зо ра о
ре зул та ти ма ис пи ти ва ња узор ка и до ста вља му је дан при -
мје рак ла бо ра то риј ског на ла за у што кра ћем ро ку.

Члан 9.

(1) Су бје кат над зо ра мо же у ро ку од три да на од да на
до ста вља ња ре зул та та ана ли зе пр вог узор ка зах ти је ва ти
дру гу ана ли зу.

(2) На за хтјев су бјек та над зо ра ин спек тор до ста вља
дру ги узо рак на ана ли зу дру гој овла шће ној ла бо ра то ри ји
по свом из бо ру во де ћи ра чу на о тро шко ви ма до ста вља ња
узор ка и вре ме ну до би ја ња ре зул та та ана ли зе. 

(3) У свим слу ча је ви ма у ко ји ма ре зул тат дру ге ана ли -
зе узор ка од сту па од пр ве ана ли зе мје ро да ван је ре зул тат
дру ге ана ли зе узор ка, и за пред у зи ма ње ин спек циј ских
мје ра и за сно ше ње тро шко ва ана ли зе.

Члан 10.

(1) У слу ча је ви ма у ко ји ма је већ угро же но здра вље љу -
ди, жи вот не сре ди не, жи во ти ња или би ља узи ма се са мо је -
дан узо рак и не мо же се зах ти је ва ти дру га ана ли за. 

(2) У слу ча ју узи ма ња узор ка ла ко квар љи вих про из во -
да или про из во да код ко јих рок тра ја ња бр зо ис ти че, ако то
зах ти је ва су бје кат над зо ра, са узи ма њем пр вог узор ка ин -
спек тор узи ма и дру ги узо рак и исто вре ме но их до ста вља
на пр ву и дру гу ана ли зу раз ли чи тим овла шће ним ла бо ра -
то ри ја ма. 

Члан 11.

Од ред бе овог пра вил ни ка не при мје њу ју се у слу ча је -
ви ма у ко ји ма је по је ди но пи та ње по ступ ка узи ма ња узо ра -
ка, чу ва ња узо ра ка, на чи на до ста вља ња узо ра ка овла шће -
ним ла бо ра то ри ја ма и тро шко ва по ступ ка узор ко ва ња дру -
га чи је уре ђе но по себ ним про пи сом. 

Члан 12.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 26.012/020-67-13/10
8. децембра 2010. године Директор,
Бања Лука Славко Суботић, с.р.

На осно ву чла на 39. став 2. За ко на о ин спек ци ја ма у Ре -
пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 74/10) и чла на 89. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), уз са гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске, ди рек тор Ре пу блич ке упра ве за ин спек циј ске по сло ве
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О ИЗ ГЛЕ ДУ И НА ЧИ НУ КО РИ ШЋЕ ЊА СЛУ ЖБЕ НИХ
УНИ ФОР МИ ИН СПЕК ТО РА РЕ ПУ БЛИЧ КЕ 
УПРА ВЕ ЗА ИН СПЕК ЦИЈ СКЕ ПО СЛО ВЕ У 

СПОЉ НО ТР ГО ВИН СКОМ НАД ЗО РУ

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су ју се из глед, слу жбе не
озна ке, ври је ме тра ја ња и на чин ко ри шће ња слу жбе них

уни фор ми ин спек то ра у спољ но тр го вин ском над зо ру Ре пу -
блич ке упра ве за ин спек циј ске по сло ве (у да љем тек сту:
Ин спек то рат).

Члан 2.

(1) Спољ но тр го вин ски над зор вр ше фи то са ни тар ни и
здрав стве ни ин спек тор.

(2) Ин спек тор у спољ но тр го вин ском над зо ру има уни -
фор му и но си је то ком слу жбе.

(3) Ин спек тор на уни фор ми но си ам блем Ин спек то ра -
та.

(4) По ред слу жбе не уни фор ме, ин спек тор има и рад ну
одје ћу.

(5) Рад на одје ћа се ко ри сти при ли ком оба вља ња пре -
гле да на гра ни ци у пре во зним и пре но сним сред стви ма
(ка ми он, брод, лу ка, ва гон, скла ди шта и др.).

Члан 3.

(1) Уни фор му чинe: 

а) са ко зим ски/љет њи - 1 ко мад, 

б) пан та ло не зим ске - 1 ко мад, 

в) пан та ло не љет ње - 1 ко мад, 

г) ко шу ља зим ска - 3 ко ма да, 

д) ко шу ља љет ња - 3 ко ма да, 

ђ) зим ска вје тров ка са уло шком и ка пу ља чом на ски да -
ње - 1 ко мад, 

е) пу ло вер - 1 ко мад, 

ж) ци пе ле зим ске - 1 пар, 

з) ци пе ле љет ње - 1 пар, 

и) кра ва та (за му шкар це) / ма ра ма (за же не) - 1 ко мад, 

ј) ка иш за пан та ло не - 1 ко мад, 

к) ча ра пе - 6 па ри и

л) ки шни огр тач са ка пу ља чом (ка ба ни ца) - 1 ко мад.

(2) Рад ну одје ћу чи не: 

а) ком би не зон - 1 ко мад, 

б) пр слук - 1 ко мад и 

в) ман тил - 1 ко мад.

Члан 4.

(1) Са ко је из ра ђен од тка ни не, кла сич ног кро ја са јед -
но ред ним коп ча њем са три дуг ме та у ни зу, ко ји су бо је у
то ну са тка ни ном, си ро вин ског са ста ва ву на 50-60%, по ли -
е стер 30-40% и ми ни мум 2% ела сти на. На пред њем гор -
њем ли је вом ди је лу са коа на ла зи се уши вен џеп. На леђ -
ном ди је лу са коа не ма ра ши ва. На обје уну тра шње стра не
са коа на ла зе се уши ве ни џе по ви ко ји се на сре ди ни за тва -
ра ју дуг ме том. На до њем ди је лу са коа на обје стра не на ла -
зе се уши ве ни џе по ви са по клоп цем. На ли је вом ру ка ву
изве зен/на ши вен је ам блем Ин спек то ра та. Са ко је по ста -
вљен тафт по ста вом бо је у то ну са бо јом са коа.

(2) Са ко за фи то са ни тар не ин спек то ре је там но зе ле не
бо је, а за здрав стве не ин спек то ре је те гет бо је.

Члан 5.

(1) Пан та ло не су из ра ђе не од тка ни не од ко је је из ра ђен
и са ко, кла сич ног кро ја, по ста вље не сви ле ном тка ни ном.
Но га ви це су без ман же та, а у до њем ди је лу ши ро ке су 22
cm до 26 cm. На пред њој стра ни на ла зи се по је дан уши так
са сва ке стра не, а по јас је ши рок 3,5 cm, ко ји се коп ча са
дуг ма ди ма ко ја су у то ну са тка ни ном и про ду жет ком за
коп ча ње ме тал ном коп чом. На зад њој де сној стра ни на ла -
зи се рав но уши вен џеп са дуг ме том. Пан та ло не се за тва -
ра ју рај сфер шлу сом.

(2) Пан та ло не за фи то са ни тар не ин спек то ре су там но -
зе ле не бо је, а за здрав стве не ин спек то ре су те гет бо је.

Члан 6.

(1) Љет ња ко шу ља је крат ких ру ка ва и коп ча се са се -
дам дуг ма ди ко ји су бо је у то ну са ко шу љом. На пред њој
стра ни на ши ве на су два џе па са по клоп цем ко ји се на сре -
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ди ни за тва ра ју дуг ме том бо је у то ну ко шу ље. Си ро вин ски
са став тка ни не за ко шу љу је 30-40% по ли е стер и 60-70%
па мук. Зим ска ко шу ља је истог кро ја, ма те ри ја ла и бо је као
љет ња, осим што има ду ге ру ка ве. На ли је вом ру ка ву ко -
шу ља је из ве зен/на ши вен ам блем Ин спек то ра та.

(2) Ко шу ље за фи то са ни тар не ин спек то ре су сви је тло -
крем бо је, а за здрав стве не ин спек то ре су сви је тло ру жи ча -
сте бо је.

Члан 7.

(1) Вје тров ка има ка пу ља чу угра ђе ну ис под око врат ни -
ка и уло жак на ски да ње. Вје тров ка има за тва рач и врп цу за
сте за ње. На обје стра не на до њем ди је лу вје тров ке на ла зе
се уре за ни џе по ви. Вје тров ка је из ра ђе на од хи дро фоб не
тка ни не, си ро вин ског са ста ва 60-70% по ли е стер и 30-40%
па мук. Вје тров ка је ду жи не ко ја до се же до сре ди не бе да ра.
На ли је вом ру ка ву из ве зен/на ши вен је ам блем Ин спек то ра -
та.

(2) Вје тров ка за фи то са ни тар не и здрав стве не ин спек -
то ре је цр не бо је.

Члан 8.

(1) Пу ло вер (му шки и жен ски) је са “В” из ре зом, из ра -
ђен од ком би на ци је ву на 50% и по ли а крил 50%, са оја ча -
њи ма на лак то ви ма и ра ме ни ма од плат на од ко га је из ра -
ђен са ко. Од истог ма те ри ја ла, на ли је вој стра ни пу ло ве ра,
на ши вен је џеп са по клоп цем ко ји се за тва ра дуг ме том. На
ли је вом ру ка ву из ве зен/на ши вен је ам блем Ин спек то ра та.

(2) Пу ло вер за фи то са ни тар не ин спек то ре је там но зе -
ле не бо је, а за здрав стве не ин спек то ре је бор до бо је.

Члан 9.

(1) Ци пе ле му шке и жен ске кла сич ног су кро ја и цр не
бо је. 

(2) Зим ске ци пе ле су по лу ду бо ке, из ра ђе не као стан -
дард на зим ска по лу ду бо ка не про мо чи ва ци пе ла. Ма те ри јал
је при род на ко жа са мем бра ном од “го ре текс” ма те ри ја ла,
во до от пор не, ђон је стан дард на мје ша ви на гу ма-по ли у ре -
тан, тер мо и зо ло ван, от по ран на бен зин и наф ту. Зим ске ци -
пе ле су исте за му шкар це и за же не.

(3) Љет ње ци пе ле плит ке су истих ка рак те ри сти ка као
и зим ске ци пе ле са та њим ђо ном.

(4) Му шке и жен ске љет ње ци пе ле су без пер тли. Жен -
ске ци пе ле су са пе том сред ње ви си не.

(5) Ци пе ле су иден тич не за фи то са ни тар не и здрав стве -
не ин спек то ре.

Члан 10.

(1) Кра ва та је из ра ђе на од сви ле не тка ни не, са уве ћа -
ним чво ром и коп ча њем на гу му. На до њем кра ју кра ва те
из ве зен је ам блем Ин спек то ра та. Ма ра ма је из ра ђе на од
сви ле не тка ни не у то ну са ко шу љом и са ко ом и ве за на је
шна лом за коп ча ње.

(2) Кра ва та је и за фи то са ни тар не и за здрав стве не ин -
спек то ре јед но бој на и у то ну са ко шу љом и са ко ом.

Члан 11.

Ка иш за пан та ло не је од при род не ко же цр не бо је, ши -
ри не 3 cm са ме тал ном шна лом са иглом и иден ти чан је за
све ин спек то ре.

Члан 12.

(1) Ки шни огр тач (ка ба ни ца) је од не про мо чи вог ма те -
ри ја ла са ка пу ља чом, а за коп ча ва се рај сфер шлу сом и три
дри ке ра у јед ном ни зу. Ис под око врат ни ка са пред ње и зад -
ње стра не у ду жи ни од 20 cm је оја ча ни дио од истог ма те -
ри ја ла. Ис под па зу ха уши ве на је мре жа ста тка ни на. Са
лије ве и де сне стра не уре зан је по је дан ко си џеп, а у де -
сном џе пу оста вљен је про рез. Ки шни огр тач је ду жи не ко -
ја до се же до ко ље на. На ли је вом ру ка ву из ве зен/на ши вен
је ам блем Ин спек то ра та.

(2) Ки шни огр тач је цр не бо је за фи то са ни тар не и
здравствeне ин спек то ре.

Члан 13.

(1) Ком би не зон је кла сич ног кро ја, без уло шка, са коп -
ча њем на рај сфер шлус и дри ке ри ма у ни зу. Исте је бо је и
из ра ђен од истог ма те ри ја ла као вје тров ка. На гру ди ма и
бе дри ма, на обје стра не, на ши ве ни су џе по ви са по клоп цем
ко ји се за тва ра ју дри ке ром/чич ком. На обје стра не ис под
стру ка уре зан је по је дан ко си џеп. На ко ље ни ма и лак то -
ви ма на ши ве на су оја ча ња од истог ма те ри ја ла. На ли је вом
ру ка ву из ве зен/на ши вен је ам блем Ин спек то ра та. 

(2) Ком би не зон је иден ти чан за фи то са ни тар не и
здрав стве не ин спек то ре.

Члан 14.

Пр слук је из ра ђен од истог ма те ри ја ла као вје тров ка, са
ни ским око врат ни ком, без ру ка ва, са коп ча њем на рај сфер -
шлус, по ста вљен тафт по ста вом, бла го тер мо и зо ло ван, са
про ду же ним леђ ним ди је лом. На гру ди ма са обје стра не
на ши вен је по је дан џеп са по клоп цем ко ји се за тва ра дри -
ке ром/чич ком. На обје до ње стра не уре зан је по је дан ко си
џеп. На уну тра шњој ли је вој стра ни уре зан је џеп ко ји се за -
тва ра рај сфер шлу сом.

Члан 15.

Ман тил је би је ле бо је, из ра ђен од па му ка 100%, кла -
сич ног кро ја. 

Члан 16.

Зим ска одје ћа се но си од 15. октобра до 30. марта на -
ред не го ди не, а љет ња од 1. априла до 14. октобра, осим у
по себ ним слу ча је ви ма ка да то вре мен ски усло ви зах ти је -
ва ју.

Члан 17.

(1) Ро ко ви тра ја ња ди је ло ва уни фор ме и рад не одје ће
су: 

а) ко шу ља зим ска, ко шу ља љет ња и ча ра пе - јед на го -
ди на,

б) са ко, пан та ло не, ци пе ле зим ске, ци пе ле љет ње, ком -
би не зон, ман тил, пр слук, кра ва та и ма ра ма - дви је го ди не,

в) вје тров ка, ка иш за пан та ло не и пу ло вер - три го ди не
и 

г) ки шна ка ба ни ца - пет го ди на.

(2) Уко ли ко ин спек тор из би ло ког раз ло га не ко ри сти
уни фор му и рад но оди је ло ду же од три мје се ца, ро ко ви
тра ја ња по је ди них ди је ло ва уни фор ме и рад ног оди је ла се
про ду жа ва ју за пе ри од ко ли ко ни су ко ри шће ни. 

(3) Ро ко ви тра ја ња по чи њу те ћи од да на за ду жи ва ња
уни фор ме, од но сно рад ног оди је ла.

Члан 18.

(1) Ин спек то ру се при ли ком рас по ре да на рад но мје сто
у спољ но тр го вин ском про ме ту из да ју но ва уни фор ма и
рад но оди је ло.

(2) Ин спек то ру се мо же из да ти и ко ри шће на уни фор ма
уко ли ко за до во ља ва нео п ход не усло ве про пи са не овим
пра вил ни ком.

Члан 19.

(1) Ин спек тор чу ва уни фор му и рад но оди је ло од оште -
ће ња и одр жа ва их уред ним.

(2) Уко ли ко до уни ште ња по је ди них ди је ло ва одје ће
или обу ће ни је до шло то ком оба вља ња слу жбе ног по сла
или у ве зи са слу жбе ним по слом, од но сно ако је до истог
до шло гру бом не па жњом за ври је ме оба вља ња слу жбе ног
по сла, ин спек то ру на гра ни ци се из да је но ва одје ћа и/или
обу ћа на ње гов тро шак.

(3) Уни ште на или на дру ги на чин до тра ја ла уни фор ма
и рад но оди је ло за мје њу ју се но вим.

Члан 20.

(1) Уни фор ма и рад на одје ћа се не но се из ван рад ног
вре ме на и рад ног мје ста, осим при ли ком до ла ска на рад но
мје сто и од ла ска са рад ног мје ста.
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(2) Уни фор ма и рад на одје ћа се не мо гу оту ђи ти ни ти
се на истим мо гу вр ши ти из мје не у из гле ду, бо ји, озна ка ма
и дру гом про тив но од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 21.

(1) Уко ли ко ин спек то ру пре ста не рад ни од нос при је
исте ка про пи са ног вре ме на тра ја ња уни фор ме и рад не
одје ће, од но сно њи хо вих по је ди них ди је ло ва, или ин спек -
тор бу де рас по ре ђен на дру го рад но мје сто за ко је ни је про -
пи са на оба ве за но ше ња уни фор ме и рад не одје ће, ин спек -
тор је оба ве зан исте да вра ти.

(2) Од ред бе из ста ва 1. овог чла на не ће се при мје њи ва -
ти у слу ча ју од ла ска у пен зи ју или смр ти ин спек то ра.

Члан 22.

Уни фор ме ко је ин спек то ри у спољ но тр го вин ском про -
ме ту ко ри сте, а на ба вље не су при је сту па ња на сна гу овог
пра вил ни ка, ко ри сти ће се до за мје не по је ди них ди је ло ва
по ис те ку ро ко ва тра ја ња од ре ђе них овим пра вил ни ком.

Члан 23.

По себ ним ак том про пи су ју се тех нич ки стан дар ди за
из ра ду слу жбе них уни фор ми за ин спек то ре Ин спек то ра та
про пи са них овим пра вил ни ком. 

Члан 24.

Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на обја -
вљи ва ња у “Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Срп ске”. 

Број: 26.012/020-67-12/10
8. децембра 2010. године Директор,
Бања Лука Славко Суботић, с.р.

На осно ву чла на 76. став 2. За ко на о ин спек ци ја ма у Ре -
пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 74/10) и чла на 89. став 2. За ко на о ре пу блич кој упра -
ви (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”, бр. 118/08,
11/09, 74/10 и 86/10), уз са гла сност Вла де Ре пу бли ке Срп -
ске, ди рек тор Ре пу блич ке упра ве за ин спек циј ске по сло ве
д о  н о  с и

П РА  В И Л  Н И К

О НА ЧИ НУ ОБИ ЉЕ ЖА ВА ЊА ЗА БРА НА ИЗ РЕ ЧЕ НИХ 
У ПО СТУП КУ ИН СПЕК ЦИЈ СКОГ НАД ЗО РА

Члан 1.

Овим пра вил ни ком про пи су је се на чин оби ље жа ва ња
за бра на из ре че них у по ступ ку ин спек циј ског над зо ра у
обла сти ма из чл. од 17. до 29. За ко на о ин спек ци ја ма у Ре -
пу бли ци Срп ској (“Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Срп ске”,
број 74/10).

Члан 2.

(1) Ин спек тор за бра ну оби ље жа ва исто вре ме но са ње -
ним из ри ца њем.

(2) У оправ да ним слу ча је ви ма, при је оби ље жа ва ња за -
бра не, су бје кат над зо ра по зи ва се да обје кат ис пра зни од
ли ца и ства ри или да пре ду зме дру ге од го ва ра ју ће мје ре ка -
ко не би тр пио не по треб ну ште ту због оби ље жа ва ња за бра -
не, од но сно да не би на сту пи ле дру ге не же ље не по сље ди -
це.

Члан 3.

Објек ти оби ље жа ва ња за бра на из ре че них у по ступ ку
ин спек циј ског над зо ра мо гу би ти: гра ђе вин ски и дру ги
објек ти, про сто ри је, по стро је ња, уре ђа ји, во зи ла, опре ма,
ро ба или би ло ко ји дру ги пред ме ти или ства ри ко је се ди -
рект но или ин ди рект но мо гу до ве сти у ве зу са при ро дом и
са др жа јем из ре че не мје ре за бра не.

Члан 4.

Сред ства озна ча ва ња за бра не су: 

а) слу жбе ни пе чат, 

б) слу жбе ни знак, 

в) слу жбе на тра ка и 

г) оба вје ште ње о за бра ни.

Члан 5.

(1) Озна ча ва ње за бра не слу жбе ним пе ча том вр ши се
по ве зи ва њем од го ва ра ју ћих ди је ло ва објек та оби ље жа ва -
ња за бра не јем стве ним кон цем на чи јим кра је ви ма се на
пе чат ном вос ку ути ску је оти сак слу жбе ног пе ча та, та ко да
је без ски да ња или уни ште ња пе ча та оне мо гу ће но кр ше ње
за бра не.

(2) Озна ча ва ње за бра не слу жбе ним зна ком вр ши се
ста вља њем слу жбе ног зна ка на по год но и ви дљи во мје сто
на објек ту оби ље жа ва ња за бра не.

(3) Озна ча ва ње за бра не слу жбе ном тра ком вр ши се ста -
вља њем слу жбе не тра ке око објек та оби ље жа ва ња за бра не.

(4) Оба вје ште ње о за бра ни ста вља се на по год но и ви -
дљи во мје сто на објек ту оби ље жа ва ња за бра не или уну тар
про сто ри ја су бјек та над зо ра на та кав на чин да се на два ди -
ја го нал но су прот на кра ја оба вје ште ња ста вља ју оти сци
слу жбе ног пе ча та на пе чат ном вос ку, та ко да оти сак слу -
жбе ног пе ча та за хва ти ди је лом оба вје ште ње, а ди је лом по -
вр ши ну на ко ју се оба вје ште ње ста вља.

(5) Озна ча ва ње за бра не мо же се из вр ши ти исто вре ме -
но свим сред стви ма из чла на 4. овог пра вил ни ка.

Члан 6.

(1) Слу жбе ни знак је ди мен зи ја 450 cm x 450 cm, по за -
ди на слу жбе ног зна ка је флу о ре сцент не жут озеленe бо је,
са цр ним об ру бом и од го ва ра ју ћом сли ком пре цр та ном ли -
ни ја ма цр ве не бо је по ди ја го на ла ма и тек стом “ЗА БРА -
ЊЕН РАД”, са на зи вом Ре пу бли ке/оп шти не/гра да, са на зи -
вом ре пу блич ког/оп штин ског/град ског ор га на и тек стом:
“По вре да за бра не пред ста вља кри вич но дје ло (члан 394.
Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Срп ске)”, а ње гов при каз је
дат у При ло гу 1. и При ло гу 2. овог пра вил ни ка ко ји чи не
ње гов са став ни дио.

(2) Слу жбе на тра ка је цр ве не бо је ши ри не 80 mm са
испи са ним тек стом: “ЗА БРА ЊЕН РАД - НА ЗИВ РЕ ПУ -
БЛИЧ КОГ/ОП ШТИН СКОГ/ГРАД СКОГ ОР ГА НА” и тек -
стом: “По вре да за бра не пред ста вља кри вич но дје ло - члан
394. Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке Срп ске” ис пи са ним сло -
ви ма цр не бо је ве ли чи не 60 mm.

(3) Оба вје ште ње је фор ма та при мје ре ног свр си из ре че -
не за бра не са ис пи са ним тек стом одво је ним у па су се, ко ји
гла си: “НА ЗИВ РЕ ПУ БЛИ КЕ/ОП ШТИ НЕ/ГРА ДА, НА -
ЗИВ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ/ОП ШТИН СКОГ/ГРАД СКОГ ОР ГА -
НА, ЗА БРА НА, ВР СТА И КРА ТАК СА ДР ЖАЈ ИЗ РЕ ЧЕ НЕ
МЈЕ РЕ ЗА БРА НЕ” и текст: “По вре да за бра не пред ста вља
кри вич но дје ло - члан 394. Кри вич ног за ко на Ре пу бли ке
Срп ске”.

Члан 7.

По вре ду сред ста ва за озна ча ва ње за бра не од стра не
тре ћих ли ца или ски да ње истих од стра не ин спек то ра ин -
спек тор кон ста ту је у за пи сни ку.

Члан 8.

(1) За ври је ме док тра је из ре че на мје ра за бра не мо гу се
из во ди ти са мо они ра до ви ко ји су ну жни за спро во ђе ње за -
бра не или за от кла ња ње не пра вил но сти ко је су про у зро ко -
ва ле за бра ну.

(2) Ра до ве из прет ход ног ста ва овог чла на одо бра ва ин -
спек тор у за пи сни ку.

Члан 9.

При вре ме но или трај но ски да ње сред ста ва озна ча ва ња
за бра не вр ши се у слу ча је ви ма:

а) уки да ња или по ни ште ња ак та ко јим је из ре че на мје -
ра за бра не, од но сно у дру гим слу ча је ви ма пре стан ка прав -
ног деј ства ак та ко јим је из ре че на мје ра за бра не,

б) из во ђе ња ра до ва нео п ход них за от кла ња ње не пра -
вил но сти ко је су про у зро ко ва ле за бра ну и

в) у дру гим оправ да ним слу ча је ви ма.
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