Република Србија
Аутономна покрајина Војводина

Покрајински секретаријат за здравство
Сектор за санитарни надзор и јавно здравље
Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад
Т: +381 21 487 43 66 Ф: +381 21 45 61 05
sanitarna@vojvodina.gov.rs
БРОЈ: 138-53-00429-9/2020-02

ДАТУМ: 12.10.2020.

Месечни извештај о раду санитарне инспекције АПВ,
за септембар месец 2020. године

У току септембра месеца санитарни инспектори Покрајинског секретаријата за здравство
извршили су укупно 2383 инспекцијских прегледа.
У контролисаним објектима донето је:










Решења ................................................................... 876
Изречена забрана обављања делатности за 841 лица под санитарним надзором, a
на основу налаза надлежног Института односно завода за јавно здравље
Решења о отклањању недостатака 4
Решења о забрани коришћења објекта 4
Решења о забрани производње и промета 1
Поднето је 97 захтева за покретање прекршајног поступка
Поднето је 0 захтева за покретање привредног преступа
Поднето 0 захтева за покретање кривичног поступка
Донета су 4 прекршајна налога запосленим лицима која подлежу санитарном
надзору.

Извршено је 44 службених саветодавних посета.
Извршена је достава општих, односно општих и посебних санитарних услова у поступку
израде акта о урбанистичким условима на 7 захтева.
Издато је 0 санитарних сагласности на идејни пројекат и 0 санитарних сагласности за
коришћење објеката који подлежу санитарном надзору.
Извршена је контрола 611 лица која подлежу санитарном надзору. Без обавезног
здравственог прегледа затечена су 52 лица која су одмах одстрањена са посла.
Поднето је 8 прекршајних пријава против лица које није поштовало забрану пушења у
затвореном простору.
Извршено је 973 надзора над спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и
дератизације.

Одобрена су 4 захтева за ископавање и преношење посмртних остатака.
Извршен је 1 надзор над пријављивањем заразних болести, 0 надзора над имунизацијом,
0 надзора над радом комисија за заштиту од болничких инфекција и 0 надзора над
лицима оболелим од заразних болести.
Санитарни инспектори су учествовали у сузбијању 1 епидемије у објектима који подлежу
санитарном надзору.
Изјављено је 0 жалби на решење санитарног инспектора.
Изјављено је 0 притужби на рад инспекције.
У току извештајног периода регистровано је 27 неактивних објеката.
Обрађено је 2003 предмета.
Помоћник покрајинског секретара
Др Aлександра Украден

