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ВОДИЧ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР И 

КОМУНАЛНУ ПОЛИЦИЈУ

Послови инспекцијског надзора, као повјерени послови организовани су Одлуком о  

оснивању Општинске управе Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 

31/17) у посебну организациону јединицу у оквиру Општинске управе Прњавор, под 

називом Одјељење за инспекцијске послове. 

Надлежности Одјељења за инспекцијске послове су:

• обавља инспекцијски и комунално-инспекцијски надзор над извршавањем закона 

и других прописа у области промета роба и услуга, пољопривреде, заштите биља 

и слатководног рибарства, вода, здравствене заштите животиња и ветеринарске 

дјелатности, саобраћаја, просторног уређења и грађења, заштите животне среди-

не и здравствено-санитарне заштите, комуналних и других дјелатности,

• врши управне, стручне, административне и друге послове из области свога дје-

локруга,

• прати стање у области за коју је основано, покреће иницијативу за рјешавање и 

предлаже рјешавање проблема у тим областима,

• припрема за Скупштину општине и начелника општине нацрте, односно приједло-

ге одлука,  друге материјале за области из свога дјелокруга,

• одговорно је за стање у областима за које је основано само у границама својих 

права и дужности.

Законом о инспекцијама Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, 

број 18/20) прописано је да послове инспекцијског надзора, као повјерене послове, 

на територији јединица локалне самоуправе врше инспектори у звањима:

• инспектор за храну,

• тржишни инспектор,

• пољопривредни инспектор,

• ветеринарски инспектор,

• водни инспектор,

• саобраћајни инспектор,

• урбанистичко-грађевински инспектор,

• еколошки инспектор, и

• здравствени инспектор.

Свака једиица локалне самоуправе Правилником систематизује радна мјеста инспек-

тора и број извршилаца према потреби.

Инспектор за храну обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа 

који се односе на храну у унутрашњем надзору, надзор над санитарно-хигијенским 

стањем објеката у којима се врши производња и промет хране и у другим управним 

подручјима када је то одређено посебним прописом.

Контакт број инспекције за храну: 051/663-740 локал 228

 



Тржишни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања пропи-

са који се односе на трговину, угоститељство, туризам, услуге, заштиту потрошача, 

цијене, мјерне јединице и мјерила, интелектуалну својину, квалитет и безбједност не-

прехрамбених производа и у другим управним подручјима кадаје то одређено посеб-

ним прописом.

Контакт број тржишне инспекције: 051/663-740 локал 229

Пољопривредни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања 

прописа који се односе на примарну биљну производњу, заштиту пољопривредног 

земљишта, подстицаје у пољопривреди и руралном развоју и у другим управним под-

ручјима када је то одређено посебним прописом.

Контакт број пољопривредне инспекције: 051/663-267 и 051/663-740 локал 207

Ветеринарски инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања про-

писа који се односе на здравствену заштиту животиња, заштиту и добробит животиња, 

ветеринарску дјелатност, ветеринарске лијекове и додатке и у другим управним под-

ручјима када је то одређено посебним прописом.

Контакт број ветеринарске инспекције: 051/663-267 и 051/663-740 локал 207

Саобраћајни инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања пропи-

са који се односе на јавне путеве и друмски саобраћај, станице за технички преглед 

возила, превоз лица и ствари у друмском превозу и у другим управним подручјима 

када је то одређено посебним прописом.

Контакт број саобраћајне инспекције: 051/663-740 локал 221

Урбанистичко-грађевински инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу при-

државања прописа који се односе на планирање и уређење простора, грађење и 

грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним подручјима када је то 

одређено посебним прописом.

Контакт број урбанистичко-грађевинске инспекције: 051/663-740 локал 221

Еколошки инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа 

који се односе на заштиту животне средине, екологије, управљања отпадом и у дру-

гим управним подручјима када је то одређено посебним прописом.

Контакт број еколошке инспекције: 051/663-267 и 051/663-740 локал 207
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Здравствени инспектор обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања пропи-

са који се односе на обављање здравствене дјелатности, љековите воде, воде за са-

нитарно-рекреативне потребе, предмете опште употребе, надзор над санитарно-хи-

гијенским условима објеката и у другим управним подручјима када је то одређено 

посебним прописом.

Контакт број здравствене инспекције: 051/663-740 локал 228

У саставу Одјељења за инспекцијске послове је и Одсјек за послове комуналне поли-

ције кога чине шеф Одсјека комуналне полиције и четири комунална полицајца.

Надлежности и број комунални полицајаца одређен је Законом о комуналној полицији 

(„Службени гласник Републике Српске“ број 28/13).

Контакт број комуналне полиције:  051/660-151

Шеф Одсјека 051/660-808- комунални полицајци

Поступак инспекцијског и комунално-инспекцијског надзора покреће и води 

инспектор и комунални полицајац по службеној дужности.

Свако физичко и правно лице има право поднијети захтјев надлежној инспекцији о 

покретању инспекцијског надзора, али о томе да ли има основаности за покретање 

инспекцијског надзора одлучује искључиво надлежна инспекција.

Пријава за покретање поступка инспекцијског надзора може се извршити на следећи 

начин:

• путем шалтер сале Општине Прњавор (адреса Карађорђева број 2, Прњавор) на 

прописаном обрасцу

• телефонским позивом на број Одјељења за инспекцијске послове: 051/663-267

• електронски путем e-maila на: inspekcija@opstinaprnjavor.net

• путем поште на адресу: Општина Прњавор, Светог Саве 10, 78430 Прњавор

Пријаве се могу извршити и 

анонимно, путем поште или 

телефонским позивом на број:

051/663-267


