
 
 
 
 
 
 
 
Садржај: 
 

 Шеф одсијека за инспекцијске послове 
Одговорно лице: Мр.Тешић Стојан, 
дипл.инг.тех.   Тел: 055/773-740   
                               

 Тржишни инспектор 
                Одговорно лице: Јовић Цвјета,дипл.    

   политиколог. Тел: 055/773-740 
 

 Инспектор за храну  и здравствени 
инспектор 

                Одговорно лице: Гајић  Петра, дипл. санит.    
   инж.Тел: 055/773-741 

   

 Инспектор рада 
                 Одговорно лице: Тешић Цвија, дипл.  

    правник. Тел: 055/773-740 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 

Ул.Трг Драже Михаиловића бб 
76330 Угљевик 

e-mail:opstinaugljevik@gmail.com 
www.opstinaugljevik.net 

055/773-773 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 
ОПШТИНЕ УГЉЕВИК 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОДСИЈЕК ЗА ИНСПРКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ 

 _____________________________ 
 
 
 
 

ВОДИЧ ДО: 

 

 

 ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ 
ПОСЛОВЕ 

 ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР 

 ИНСПЕКТОР  ЗА ХРАНУ И 
ЗДРАВСТВЕНИ ИНСПЕКТОР 

 ИНСПЕКТОР РАДА 
 
 
 
 
 
 
 
 



ШЕФ ОДСЈЕКА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ  
ПОСЛОВЕ 

 
Организује и руководи радом одсјека, врши 
распоред послова и задатака, организује по 
пријави и налогу ванредне контроле, поднеске 
и пријаве на неправилности у раду субјеката 
који подлијежу контроли, прослеђује 
надлежним инспекторима, прати прописе из 
надлежности одсјека и са истим упознаје 
извршиоце. 
 
ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА врши инспекцијски 

надзор у области трговине, производње, 

угоститељства, туризма и услуга. Контролише 
примјену прописа који се односе на: 

oбављање предузетништва, заштиту 
потрошача, цијене роба и услуга, употребу 

исправних и верификованих мјерних јединица 
и мјерила (исправност жигова и исправа које 

прате мјерила), интелектуалну својину, 
декларисање, означавање, обиљежавање и 

паковање производа (квалитет производа). 
Врши надзор и у другим управним подручјима 

када је то одређено посебним прописом. 

 
ИНСПЕКЦИЈА РАДА врши надзор над 

примјеном прописа који се односе на: 
заснивање радног односа, закључивање и 

примјену уговора о раду, плате и накнаде, 
радно вријеме, одморе и одсуство, посебну 

заштиту радника, престанак радног односа, 
запошљавање инвалида, заштиту на раду и у 

вези са радом, организацију заштите на раду. 

Циљ рада ове инспекције је подизање нивоа 

друштвене дисциплине у смислу поштивања 
прописа у наведеним областима, чиме се 

спречава злоупотреба права радника и штити 
њихово здравље. 

Врши надзор и у другим управним подручјима 
када је то одређено посебним прописом. 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ХРАНУ И ЗДРАВСТВЕНИ 
ИНСПЕКТОР: контролу хигијенско-санитарних 

услова објеката, просторија, уређаја и опреме 
за производњу и промет хране, контролу 

услова и начин складиштења хране, контролу 
квалитета и здравствене исправности 

сировина и готових производа,  надзор над 
запосленим лицима у погледу обављања 

санитарних прегледа, ношења радне одјеће и 
обуће и хигијенске манипулације са храном, 

врши контролу провођења прописа у 
областима: здравствене заштите људи, 

противепидемијске заштите, промета лијекова 
и медицинских средстава на мало, 

производње и промета намирница и предмета 
опште употребе, снабдијевања водом за пиће, 

производње и промета отрова, социјалне, 
породичне и дјечије заштите. 

Врши надзор и у другим управним подручјима 
када је то одређено посебним прописом 

Поступак инспекцијског надзора инспектор 
покреће и води по службеној дужности. 

Инспектор је дужан да узме у поступак 
представке грађана, предузетника, јавних 
предузећа, установа, агенција, удружења и 
других правних лица које се односе на повреду 
прописа из његове надлежности, изврши 
инспекцијски надзор и о утврђеном чињеничном 
стању и предузетим мјерама писмено 
обавијести подносиоца представке у року од 30 
дана од дана пријема представке. 

 
Захтјеви и представке грађана као 
иницијативе за покретање поступка се могу 
доставити : 

Писмено (путем поште) на адресу  
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ОПШТИНА УГЉЕВИК 
Одсијек за инспекцијске послове 
Ул.Трг Драже Михијловића бб 
76330 Угљевик 

 

Предајом на писарницу или сандуче за пријаве и 
притужбе грађана које се налази на  улазу у 
зграду Општине. 

 

Усмено у канцеларији бр: 1 или позивом на 
Телефон број : 055/773-740, 773-741 


