
Месечни извештај о раду  санитарне инспекције АПВ 

месец јул 2016 . године 
       

У току  месеца санитарни инспектори Покрајинског секретаријата за здравство, социјалну политику 

и демографију извршили су: 

Редовних прегледа 382 
 

Ванредних прегледа 25 
 

Контролних прегледа 87 
 

Допунских прегледа 1 
 

По захтеву странке - утврђујућих 3 
 

По захтеву странке - потврђујућих 5 
 

Укупно инспекцијских прегледа 490 
 

У контролисаним објектима донето је: 
 

Решења укупно 219 
 

Усмена решења 21 
 

Решења у којима је наложено отклањање недостататака 1 
 

Забрана коришћења просторија, дела објекта или објекта 0 
 

Забрана производње и промета 3 
 

Изречена забрана обављања делатности за лица под санитарним 

надзором, a на основу налаза надлежног института односно завода за 

јавно здравље 

214 
 

Поднето је захтева за покретање прекршајног поступка 2 
 

Поднето је захтева за покретање привредног преступа 0 
 

Поднето је захтева за покретање кривичног поступка 0 
 

Уручен прекршајни налог лицима 0 
 

У току надзора, извршена је контрола хигијенског стања путем узимања брисева руку 

запосленог особља и брисева са прибора, алата и радних површина 
2 

Извршена је достава општих, односно општих и посебних санитарних услова у 

поступку израде акта о урбанистичким условима на захтева. 
0 

Издате су санитарне сагласности на идејни пројекат 2 

и санитарних сагласности за коришћење објеката који подлежу санитарном надзору. 0 



Извршена је контрола лица која подлежу санитарном надзору 545 

Без обавезног здравственог прегледа затечено је лица која су одмах одстрањена са 

посла 
1 

Поднета је прекршајна пријава против лица које није поштовало забрану пушења у 

затвореном простору. 
0 

Извршена су надзора над спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и 

дератизације. 
189 

Одобрено је захтева за ископавање и преношење посмртних остатака. 2 

Извршено је надзора над пријављивањем заразних болести 0 
 

надзора над имунизацијом 0 
 

надзора над радом комисија за заштиту од болничких инфекција 0 
 

и надзора над лицима оболелим од заразних болести 0 
 

Санитарни инспектори су учествовали у сузбијању епидемије у објектима који 

подлежу санитарном надзору. 
2 

Изјављено је жалби на решење санитарног инспектора. 0 

У току извештајног периода регистровано је неактивних објеката. 
 

Обрађено је укупно предмета. 
 

Помоћник покрајинског секретара 

Др Рајко Булатовић 

 


