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ОПШТИНСКА ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА 

Врши надзор над примјеном прописа у области промета 
роба и услуга који се односи на: 

- обезбјеђење слободне размјене роба и услуга и 

спречавање нарушавања јединственог тржишта 

- обављање дјелатности трговине, угоститељства, 

туризма и предузетништва 

- заштиту потрошача 
- цијене производа и услуга 

- основне захтјеве квалитета и сигурности 

производа и услуга 

ОПШТИНСКА ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА 

Врши надзор над примјеном прописа који се односе на: 

- здравствену заштиту животиња 
- обављање ветеринарске дјелатности 
- откривање, спречавање појаве, сузбијање и 

искорењивање заразних болести животиња и 

болести које су заједничке за људе и животиње 

- испитивање, одобравање за стављање у промет, 

производњу, промет ветеринарских лијекова 

- ветеринарско-санитарну контролу у производњи 

и промету намирница анималног пориј екла 

- контролу провођења карантинских мјера 

- ОПШТИНСКА САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА 

Врши надзор над примјеном прописа који се односе на: 

- обављање дјелатности поште, пријем, 

пренос 
- и уручење поштанских пошиљки, 
- неповредивост и трајност поштанских 
- пошиљки 
- испуњеност услова за обављање превоза за 
- властите потребе 
- јавни превоз лица и ствари у линијском и 
- ванлинијском друмском саобраћају 
- такси превоз 
- контролу периодичних прегледа моторних 

и 
- прикључних возила 
- рад аутобуских станица терминала градског 

и 
- приградског саобраћаја 
- контролу возног особља у дрмском 
саобраћају 

ОПШТИНСКА ЗДРАВСТВЕНО-САНИТАРНА 

ИНСПЕКЦИЈА 

Врши надзор над примјеном прописа који се односе на: 

-спречавања и сузбијања заразних болести 
-производње и промета намирница и 

предметаопште употребе 
-воде за пиће и воде за санитарно-рекреативне 
потребе 
-санитарно-техничког и хогојенског стања 
објеката 
-промета отрова на мало, диспозиције 
отпадних материја које имају штетан утицај 
на здравље људи 

ОПШТИНСКА УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА 

ИНСПЕКЦИЈА 

Врши надзор над примјеном прописа који се односе на: 

-просторно урбанистичко планирање и 

уређење простора 
-испуњеност законских услова за рад правних 

лица у погледу запослених лица и са тим у 

вези услова лиценцирања у грађевинарству 

-градитељски процес, урбанистичко-техничку 
документацију уграђених материјала у 
грађевинарству 
-услова за рад извођачких организација у 
грађевинарству 
-урбанистичко, архитектонско и грађевинско 
пројекговање и грађење 
-привремене објекте, бесправну градњу, 
привремене објекте у простору 
-реконструкцију постојећих, санацију оштећених 
и порушених објеката 

ОПШТИНСКА ПОЉОПРИВРЕДНА 

ИНСПЕКЦИЈА 

Врши надзор над примјеном прописа који се односе на: 

производњу, промет и квалитет сјемена и 
садног материјала, пољопривредних 
производа и минералних ђубрива, сточне 
хране, житарица, средстава за заштиту биља 
заштиту, унапређења и кориштења 
пољопривредног земљишта 
заштиту и промет биља 
фитопатолошку контролу у увозу, извозу и 
превозу 
узгој и производњу животиња 
риболов, заштиту и узгој риба у слатким 
водама и промет риба, скупљање, лов, 
заштиту и узгој водених организама у 
слатким водама 

 


