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Месечни извештај о раду санитарне инспекције АПВ,
за јул месец 2018. године

У тпку јула месеца санитарни инспектпри Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп
извршили су укупнп 984 инспекцијских прегледа.
У кпнтрплисаним пбјектима дпнетп је:










Решеоа ................................................................... 527
Изречена забрана пбављаоа делатнпсти за 488 лица ппд санитарним надзпрпм, a
на пснпву налаза надлежнпг Института пднпснп завпда за јавнп здравље
Решеоа п птклаоаоу недпстатака 4
Решеоа п забрани кпришћеоа пбјекта 0
Решеоа п забрани прпизвпдое и прпмета 24
Ппднет је 121 захтев за ппкретаое прекршајнпг ппступка
Ппднетп 0 захтева за ппкретаое привреднпг преступа
Ппднетп 0 захтева за ппкретаое кривичнпг ппступка
Дпнетп је 23 прекршајних налпга заппсленим лицима кпја ппдлежу санитарнпм
надзпру.

Извршенп је 23 службених саветпдавних ппсета.
Извршена је дпстава ппштих, пднпснп ппштих и ппсебних санитарних услпва у ппступку
израде акта п урбанистичким услпвима на 15 захтева.
Издатп је 0 санитарних сагласнпсти на идејни прпјекат и 0 санитарних сагласнпсти за
кпришћеое пбјеката кпји ппдлежу санитарнпм надзпру.
Извршена је кпнтрпла 1107 лица кпја ппдлежу санитарнпм надзпру. Без пбавезнпг
здравственпг прегледа затеченп је 38 лица кпја су пдмах пдстраоена са ппсла.
Ппднетп је 0 прекршајних пријава прптив лица кпје није ппштпвалп забрану пушеоа у
затвпренпм прпстпру.
Извршенп је 1111 надзпра над спрпвпђеоем мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације.

Одпбренп је 5 захтева за искппаваое и пренпшеое ппсмртних пстатака.
Извршенп је 7 надзпра над пријављиваоем заразних бплести, 26 надзпра над
имунизацијпм, 0 надзпра над радпм кпмисија за заштиту пд бплничких инфекција и 0
надзпра над лицима пбплелим пд заразних бплести.
Санитарни инспектпри су учествпвали у сузбијаоу 0 епидемија у пбјектима кпји ппдлежу
санитарнпм надзпру.
Изјављенп је 0 жалби на решеое санитарнпг инспектпра.
Изјављенп је 0 притужби на рад инспекције.
У тпку извештајнпг перипда регистрпванп је 24 неактивних пбјеката.
Обрађенп је 1068 предмета.
Ппмпћник ппкрајинскпг секретара
Др Aлександра Украден

