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УВПД  

Гпдищои план рада Сектпра за санитарни надзпр и јавнп здравље Ппкрајинскпг секретаријата за 

здравствп (у даљем тексту ГПР) се дпнпси у складу са Упутствпм п нашину впђеоа евиденције п раду 

санитарнпг инспектпра и стаоу пбјеката над кпјима се врщи надзпр и п нашину ппднпщеоа извещтаја 

п раду („Службени гласник РС“, бр. 5/95), Впдишем дпбре праксе у пбластима ппд санитарним 

надзпрпм, у складу са шланпм 10. Закпна п инспекцијскпм надзпру („Службени гласник РС”, бр. 36/15) 

и Закпнпм п санитарнпм надзпру     („ Сл. гласник РС“, бр. 125/04). 

План рада Сектпра за 2018. гпдину садржи ппдатке п надлежнпстима и ппслпвима санитарне 

инспекције, прпцеоенпм степену ризика, кап и ппдатке п динамици инспекцијскпг надзпра. 

Гпдищои План инспекцијскпг надзпра спрпвпди се крпз Пперативни план кпји садржи: 

1. ушесталпст и пбухват врщеоа инспекцијскпг надзпра пп пбластима и свакпм пд степена 
ризика;  

2. преглед надзираних субјеката кпд кпјих ће се врщити инспекцијски надзпр, пднпснп 
делатнпсти или активнпсти кпје ће се надзирати;  

3. теритпријалнп ппдрушје на кпме ће се врщити инспекцијски надзпр; 

4. прпцеоени ризик за надзиране субјекте, пднпснп делатнпсти или активнпсти кпје ће се 
надзирати или теритпријалнп ппдрушје и другу теритпријалну и слишну целину, пбјекат и 
групе пбјеката;  

5. перипд у кпме ће се врщити инспекцијски надзпр;  

6. инфпрмације п пблицима инспекцијскпг надзпра кпји ће се врщити;  

7. ппдатке п ресурсима инспекције кпји ће бити ппредељени за врщеое инспекцијскпг надзпра; 

8. планиране мере и активнпсти превентивнпг делпваоа инспекције; 

9. планиране мере и активнпсти за спрешаваое пбављаоа делатнпсти и врщеоа активнпсти 
нерегистрпваних субјеката;  

10. пшекивани пбим ванредних инспекцијских надзпра у перипду у кпме ће се врщити редпван 
инспекцијски надзпр, са пдгпварајућим пбразлпжеоима;  

11. друге елементе пд знашаја за планираое и врщеое инспекцијскпг надзпра. 
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ЦИЉЕВИ  

Ппслпви санитарнпг надзпра су ппслпви пд ппщтег интереса за Републику и имају за циљ виспку 

защтиту здравља станпвнищтва. Ппщти интерес ппдразумева: 

• Пбезбеђеое једнаке превентивне защтите здравља станпвнищтва, ппд једнаким услпвима на 

целпј теритприји Републике Србије; 

• Дефинисаое прецизних санитарних критеријума, у пбјектима ппд санитарним надзпрпм, кап 

и оихпву редпвну кпнтрплу; 

• Превенцију настанка щтетних ппследица пп здравље људи ппступаоем инспектпра на исти 

нашин према свим надзираним субјектима, примеоујући нашелп дефинисаое ризика, 

јавнпсти у раду и ствараое партнерскпг пднпса са кприсницима. 

Ппщти циљеви у пвим пбластима се пстварују инспекцијскпм кпнтрплпм ппщтих и ппсебних 

санитарнп-хигијенских и технишких услпва пбјеката, прпстприја, ппстрпјеоа, уређаја, намещтаја, 

ппреме и прибпра, наменских превпзних средстава, пдређених прпизвпда и лица кпја ппдлежу 

санитарнпм надзпру, у делатнпстима кпје су ппд санитарним надзпрпм.  

 

  



5 

 

СПРПВПЂЕОЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА  -  МЕТПД РАДА  

Инспекцијске  кпнтрпле спрпвпдиће се на пснпву утврђене прпцене ризика кпд надзираних субјеката. 

МЕТПДПЛПГИЈА РАДА  

Метпдплпгија санитарнпг надзпра је прпписана Впдишем дпбре праксе у пбласти санитарнпг надзпра 

из 2005. гпдине, за кпнкретну врсту пбјеката кпји ппдлежу санитарнпм надзпру. Впдишем је 

регулисанп ппнащаое санитарнпг инспектпра и предмет надзпра за све типпве пбјеката кпји ппдлежу 

санитарнпм надзпру. 

Правилникпм п унутращопј прганизацији и систематизацији радних места у Ппкрајинскпм 

секретаријату за здравствп – Сектпр за санитарни надзпр и јавнп здравље прпписана је месна 

надлежнпст санитарних инспектпра и местп рада. У циљу уједнашаваоа пптерећенпсти инспектпра 

радним задацима, приликпм планираоа кпристе се критеријуми за индекс слпженпсти пбјеката ппд 

санитарним надзпрпм, а дпзвпљена је варијација пд <2,5> индексних ппена. С пбзирпм на тп да је 

месна надлежнпст инспектпра дефинисана границама Управних пкруга, једнпм инспектпру се не 

дпдељује узастппнп преглед истпг пбјекта, пднпснп привреднпг субјекта, щтп је пмпгућенп увидпм у 

планпве рада и име инспектпра кпји је изврщип ппследои надзпр у кпнкретнпм пбјекту, крпз спфтвер 

за санитарни надзпр. На пвај нашин се спрешава „пдпмаћиваое“ пднпснп „фамилијарнпст“ 

инспектпра са субјектпм надзпра.  

Кап впдиш за инспекцијски надзпр се кпристе кпнтрплне листе кпје је прпписалп Министарствп 

здравља. Верификацију кпнтрплних листа је изврщила Кппрдинаципна кпмисија. Кпнтрплна листа је 

представљена скуппм упита кпји плакщавају рад инспектпру и истпвременп унифицирају 

метпдплпгију надзпра за пдређену врсту пбјеката ппд санитарним надзпрпм. Кпнтрплне листе су 

ппстављене на сајту Министарства и на сајту Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп и дпступне су 

јавнпсти. 

Закпн, у складу са дпбрпм међунарпднпм пракспм и савременим инспекцијским стандардима, 

дефинисап је кпнтрплну листу кап дпкумент кпји садржи списак припритетних питаоа прпвере и 

других радои за кпје је инспекција пвлащћена, пдређених према тежини мпгућих щтетних ппследица 

у пдређенпј пбласти сагласнп правилима п прпцени ризика, и предмет и пбим прпвере. 

Упити у кпнтрплним листама су скприрани и пмпгућавају утврђиваое степена ризика у ппслпваоу 

надзиранпг субјекта. Према утврђенпм шиоенишнпм стаоу и степену ризика инспектпр изрише 

сразмерне превентивне и кпрективне мере, и предузима друге мере и радое на кпје је пвлащћен, 

такп да се ризикпм делптвпрнп управља. 
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ПЛАНИРАОЕ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА  

У изради гпдищоег плана рада Сектпра, кап извпр ппдатака кприщћени су ппдаци Републишкпг 

завпда за статистику п карактеристикама теритприје Републике Србије, ппдаци Агенције за 

привредне регистре, ппдаци Привредних судпва, ппдаци п брпјнпм стаоу пбјеката ппд надзпрпм 

кпји су впђени у евиденцијама санитарних инспектпра (на дан 13.02.2017. гпдине), ппдаци п брпју 

заппслених у прганизаципним јединицама Сектпра за санитарни надзпр и јавнп здравље и оихпвпм 

расппреду. За електрпнску апликацију „Спфтвер за санитарни надзпр на теритприји АП Впјвпдине“ 

израђен је Електрпнски регистар пбјеката у кпјем су ппхраоени претхпдни ппдаци и кпји представља 

пснпву за планираое инспекцијскпг надзпра. Пвај мпдул – регистар је динамишкпг карактера и 

пмпгућава имппрт ппдатака из АПР-а и других државних структура кпје впде електрпнске ппдатке п 

привредним субјектима и редпвнп ажурираое ппдатака у регистру. Сваки субјекат надзпра има свпју 

електрпнску картицу у кпјпј се бележе правнп лице, издвпјени пбјекти (прганизаципне јединице) са 

ташним адресама, МБ, ПИБ, врста делатнпсти усаглащена са Уредбпм п класификацији делатнпсти, 

врста пднпснп тип пбјекта у складу са Закпнпм п санитарнпм надзпру, Класификација пбјеката према 

пснпвним закпнима кпји дефинище рад те врсте пбјеката и класификација изврщена на пснпву 

Упутства за впђеое евиденција и извещтаваое Министарства здравља. У картици се бележи истприја 

прегледа свакпг пбјекта и Степен усаглащенпсти ппслпваоа кпји се устанпвљава крпз упите из 

кпнтрплних листа. Регистар бележи пснпвне ппдатке п субјекту надзпра, пдгпвпрнпм и присутнпм 

лицу, щтп пмпгућава свакпм инспектпру сплидну припрему за надзпр у пбјекту и непптребнп 

ппнпвљенп узимаое ппдатака. Такпђе, пмпгућен је увид у сва претхпдна дпкумента (записник, 

кпнтрплне листе, рещеоа, закљушке и др) кпји су настали у инспекцијскпм надзпру кпнкретнпг 

пбјекта. Регистар пбјеката пмпгућава прпстпрни преглед пбјеката на мапи и утврђиваое марщруте и 

прецизне удаљенпсти пбјекта пд седищта инспекције. 

ПРПРАЧУН БРПЈА НАДЗПРА 

Пснпв за прпрашун гпдищоег пбима рада санитарне инспекције представља ефективан брпј 

санитарних инспектпра, брпј радних дана пп једнпм инспектпру у тпку календарске гпдине и 

нпрматив прегледа за санитарне инспектпре. Пвакп дефинисан брпј надзпра изнпси 10 480. С  

пбзирпм на тп да се, у складу са Закпнпм п инспекцијскпм надзпру, исти врщи у складу са 

прпцеоеним степенпм ризика, пбјекти кпји се налазе у категприји „Критишан“ и „Виспк“ степен 

ризика пбухваћени су ГПР у 100% пбиму, а категприја пбеката шији је степен ризика „Средои“ са 50% 

пбухвата. Пбјекти разврстани у „Низак“ степен ризика су пбухваћени са 10% ушещћа у структури 

прегледа на гпдищоем нивпу јер су лимитирани капацитетпм Сектпра. Пбјекти шији је степен ризика 

незнатан нису пбухваћени ГПР, јер такву мпгућнпст дпзвпљава Закпн п инспекцијскпм надзпру. 

Нпрматив за рад санитарних инспектпра је устанпвљен Студијпм за утврђиваое нпрматива за рад 

санитарних инспектпра из 2011. гпдине кпји је спрпвеп Сектпр за санитарни надзпр и 

превентивнпмедицинску делатнпст и изнпси 1 надзпр/дан. 

УКУПАН БРПЈ ПРЕДМЕТА 

Укупан брпј предмета је устанпвљен емпиријски. Чине га укупан брпј редпвних и ванредних прегледа 

пбјеката кпји ппдлежу санитарнпм надзпру, укупан брпј рещеоа п забрани пбављаоа делатнпсти за 

клицпнпще и брпј предмета кпји настају пп захтеву странке (мищљеоа, искппаваое и пренпс 

ппсмртних пстатака итд). Укупан брпј предмета евидентираних на писарници Ппкрајинских пргана 

управе и писарницама Управних пкруга на гпдищоем нивпу прелази 22 000. 
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ДНЕВНП ДЕЖУРСТВП И  ПРИПРАВНПСТ  

Дневнп дежурствп и приправнпст санитарнпг инспектпра је регулисанп Упутствпм за рад Сектпра. 

Дежурни или приправни санитарни инспектпр није укљушен у планиране инспекцијске надзпре. 

У Сектпру за санитарни надзпр и јавнп здравље планираое инспекцијских надзпра се врщи на 

недељнпм нивпу. Планираое надзпра врщи нашелник пдељеоа, пднпснп щеф пдсека за санитарну 

инспекцију шиме се спрешава сампвпља инспектпра у пдабиру субјекта надзпра. Пснпву недељнпг 

плана рада представља ГПР ппдељен на месеце, пднпснп недеље. Структура пбјеката је усклађена са 

ГПР. На пснпву перипдишних анализа рада (трпмесешне, щестпмесешне и деветпмесешне) врщи се 

кпрекција препсталих недељних планпва рада дп краја гпдине. Пснпвни критеријум за планираое 

надзпра представља прпцеоени степен ризика према смерницама Министарства здравља. 

Слпженије инспекцијске надзпре спрпвпде нашелници-щефпви пдсека и сампстални саветници из 

Сектпра пп налпгу рукпвпдипца инспекције.  

Планираое инспекцијскпг надзпра врщи се прекп спфтвера за санитарни надзпр у кпјем је један пд 

пснпвних структурних делпва Мпдул за планираое заснпван на „Динамишкпм степену ризика“ (ДСР). 

Мпдул за планираое инспекцијскпг надзпра утемељен је на 7 параметара кпји су кпмплементарни у 

избпру пбјеката за надзпр кпји су у највећем степену ризика: прптеклп време пд ппследоег прегледа 

пбјекта, стаое кпд ппследоег прегледа пбјекта, налпжене мере и кпнтрпла изврщеоа налпжених 

мера, категприја епидемиплпщкпг ризика кпја је устанпвљена Впдишем дпбре праксе у пбласти 

санитарнпг надзпра, маспвнпст кприсника. Динамишки степен ризика се прпрашунава свакпг дана на 

серверу у 06,00 сати. Мпдул садржи ппдјединицу кпја пмпгућава унпс структурнпг ушещћа пбјеката 

према елементима ГПР за пдређени пкруг, ппщтину пднпснп насељенп местп. Евиденција 

устанпвљенпг степена ризика за пбјекте кпји су прегледани је саставни деп Регистра пбјеката. 

Применпм мпдула за планираое инспекцијскпг надзпра на пснпву ДСР се искљушује субјективнпст 

лица кпје планира инспекцијски надзпр. 

Налпг за инспекцијски надзпр се фпрмира у слушајевима кпје предвиђа Закпн п инспекцијскпм 

надзпру. Налпг за инспекцијски надзпр пптписује нашелник-щеф, а пп пвлащћеоу рукпвпдипца 

ппкрајинске санитарне инспекције. Пбавещтеое o надзпру се не дпставља субјекту надзпра збпг 

спрешаваоа умаоеоа пствареоа циља надзпра и псталих разлпга кпје је предвидеп Закпн п 

инспекцијскпм надзпру. Недељни планпви рада су ппстављени на сајту Ппкрајинске санитарне 

инспекције (http://sanitarnaapv.vojvodina.gov.rs/) најкасније 72 сата пре врщеоа надзпра. 

Планираое службених саветпдавних ппсета врщи се у Сектпру. За пву врсту активнпсти кап 

изврщипци ангажпвани су санитарни инспектпри из Сектпра и нашелници пдељеоа пднпснп щефпви 

пдсека. На гпдищоем нивпу се планира пкп 500 службених саветпдавних ппсета (прилпг). 

 

 

  



8 

 

РАСППДЕЛА РЕСУРСА САНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  

ПРГАНИЗАЦИПНА СТРУКТУРА СЕКТПРА ЗА САНИТАРНИ  НАДЗПР И ЈАВНП ЗДРАВЉЕ  

У Сектпру за санитарни надзпр и јавнп здравље пбразпване су следеће уже унутращое јединице:  

 Пдељеое за санитарну инспекцију Нпви Сад за ппдрушје јединица лпкалне сампуправе 

ппщтина Баш, Башка Паланка, Башки Петрпвац, Бепшин, Бешеј, Врбас, Жабаљ, Србпбран, 

Сремски Карлпвци, Темерин, Тител и за град Нпви Сад; 

 Пдељеое за санитарну инспекцију Зреоанин за ппдрушје јединица лпкалне сампуправе 

ппщтина Житищте, Нпва Цроа, Нпви Бешеј, Сешао и град Зреоанин; 

 Пдељеое за санитарну инспекцију Сремска Митрпвица за ппдрушје јединица лпкалне 

сампуправе ппщтина Инђија, Ириг, Пећинци, Рума, Стара Пазпва, Шид и град Сремска 

Митрпвица 

 Пдељеое за санитарну инспекцију Субптица за ппдрушје јединица лпкалне сампуправе 

ппщтина Башка Тпппла, Мали Иђпщ и град Субптица; 

 Пдељеое за санитарну инспекцију Спмбпр за ппдрушје јединица лпкалне сампуправе 

ппщтина Апатин, Кула, Пчаци и град Спмбпр; 

 Пдсек за санитарну инспекцију Паншевп за ппдрушје јединица лпкалне сампуправе ппщтина 

Алибунар, Бела Црква, Врщац, Кпвашица, Кпвин, Пппвп, Пландищте и град Паншевп; 

 Пдсек за санитарну инспекцију Кикинда за ппдрушје јединица лпкалне сампуправе ппщтина 

Ада, Каоижа, Кикинда, Нпви Кнежевац, Сента и Чпка. 

Шема 1. Прганизаципна структура Сектпра за санитарни надзпр и јавнп здравље 

 

  

Сектпр за санитарни надзпр и јавнп 

здравље (7) 

Пдељеое за санитарну 

инспекцију Нпви Сад (20) 

Пдељеое за санитарну 

инспекцију Спмбпр (6) 

Пдељеое за санитарну 

инспекцију Субптица (6) 

Пдељеое за санитарну 

инспекцију С.Митрпвица (6) 

Пдељеое за санитарну 

инспекцију Зреоанин (9) 

Пдсек за санитарну инспекцију 

Паншевп (5) 

Пдсек за санитарну инспекцију 

Кикинда (4) 
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УЧЕСТАЛПСТ И ПБУХВАТ  ВРШЕОА ИНСПЕКЦИЈСКПГ  НАДЗПРА ПП ПБЛАСТИМА  И 

СВАКПМ ПД СТЕПЕНА РИЗИКА  

Имајући у виду прпцену ризика на пснпву Закпна п инспекцијскпм надзпру, кап и на пснпву Впдиша 

дпбре праксе и искуства инспекције, Министарствп здравља Републике Србије је изврщилп кпрекцију 

категпризације (разврставаое) надзираних субјеката (пбјеката ппд санитарним надзпрпм) јер је 

санитарна инспекција 10 гпдина кпристила 3 степена дефинисаоа  утврђенпг ризика.  Пдређени су 

припритети у надзпру и  брпј редпвних кпнтрпла на гпдищоем нивпу, а у циљу ппстизаоа бпље 

превентивне защтите станпвнищтва и раципналнијег кприщћеоа кадрпва и ппреме. 

СМЕРНИЦЕ ЗА  КАТАГПРИЗАЦИЈУ  СТЕПЕНА РИЗИКА  

Министарствп здравља Републике Србије је предлажилп следећу категпризацију (кпрекције ћете 

пдређивати  у складу са стаоем на теритпријама Ващих Пдељеоа и Пдсека): 

НЕЗНАТАН РИЗИК  

(објекти у којима се обавља делатност која нема значајан утицај на здравље људи): 

 Пбјекти у кпјима се врщи прпмет хране и ППУ у пригиналнпм пакпваоу, кап щтп су кипсци, 

маое прпдавнице и сл. 

 Пбјекти и средства јавнпг сапбраћаја 

НИЗАК РИЗИК: 

 Прпмет хране и ППУ на великп и малп 

 Прпмет хране ван ппслпвнпг прпстпра (наппмена: за прпизвпде кпји захтевају пдређени 

температурни режим, пбавезна је расхладна витрина) 

 Хптели и мптели II категприје (самп дпрушак пплупансипн) 

 Виспкп пбразпваое (пбјекти у кпјима се не припрема и не услужује храна) 

 Пбјекти сппрта и рекреације 

 Базени и јавна купалищта 

 Дпмпви здравља са прганизаципним јединицама 

 Апптеке (у државнпј  и приватнпј свпјини) 

 Прдинације (без инвазивних прпцедура нпр. ппщта пракса, неурппсихијатрија и сл.) 

 Амбуланте (здравствена нега, рехабилитација) 

 Лабпратприја зубнпг технишара 

 Завпд за јавнп здравље, Завпд за бипциде и медицинску екплпгију, Завпд за психпфизишке 

ппремећаје и гпвпрну патплпгију, Завпд за судску медицину, Завпд за медицину рада, Завпд 

за антирабишну защтиту, 

СРЕДЊИ РИЗИК  

(објекти у којима се обавља делатност која може изазвати ризик за потрошаче/кориснике): 

 Индустријска и занатска прпизвпдоа хране и ППУ (ризик мпже бити и низак укпликп 

надзирани субјекат примеоује прпписана правила (HACCP, систем управљаоа и унутращоег 

система сампкпнтрпле, закпнитпст и безбеднпст у ппслпваоу кпји се врщи пд стране 

надзиранпг субјекта..) 

 Пстали угпститељски пбјекти за храну и пиће 
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 Пбјекти за брзу припрему хране 

 Хптели и мптели I категприје (кетеринг и пун пансипн) 

 Хптели и мптели II категприје (самп дпрушак пплупансипн) 

 Микрпвпдпвпди насеља –сепски 

 Микрпвпдпвпди пбјеката за прпизвпдоу хране 

 Јавни извпри бунари и шесме 

 Пбјекти пбразпвнп васпитне делатнпсти (јасле, пбданищта, щкпле, дпмпви и интернати без 

припреме хране) 

 Пбјекти и устанпве спцијалне защтите (са и без услуга здравствене защтите и без припреме 

хране) 

 Ппликлинике 

 Прдинације (стпматплпщке, специјалистишке) 

 Лабпратприје (микрпбиплпщке, бипхемијске, патпхистплпщке и др.) 

 Пбјекти за негу лица и тела 

ВИСОК РИЗИК  

(објекти у којима се обавља делатност која може изазвати озбиљан ризик за 

потрошаче/кориснике) 

 Пдељеоа са ппвећаним ризикпм у здравственим устанпвама (у бплницама ппщтим и 

специјалним, клиникама, институтима, КЦ, КБЦ) 

 Регипнални и централни впдпвпдни системи 

 Кухиое (здравствених пбјеката, предщкплских и щкплских пбјеката, дпмпва и интерната, 

спцијалне защтите и кплективне исхране, кетеринг) 

 Пбјекти за брзу припрему хране, ппсластишарнице,  пекаре кпје ппред класишних пекарских 

прпизвпда врще прпмет сендвиша, пица, и маснпг пецива, ппред щкпла, аутпбуских и 

железнишких станица, градским тргпвима и щеталищтима) 

 Пбјекти за прпизвпдоу дешије хране, хране без глутена и хране за децу са ппсебним 

пптребама 

КРИТИЧАН РИЗИК 

 Сваки Пдсек Група мпра да прпцеоује критишан ризик у пднпсу на стаое свпјих пбјеката. 

Критишан ризик представља таквп стаое пбјеката кпји свпјим ппслпваоем представља 

неппсредну ппаснпст пп здравље и живпт људи, пднпснп стаое таквпг пбјекта захтева 

предузимаое хитних мера. 

Oвакав предлпг категпризације надзираних субјеката није непрпменљива категприја. У пквиру 

пдређене врсте надзираних субјеката мпже ппстпјати категпризација у сва 5 ризика. Тп зависи пд:  

 безбеднпсти оегпвпг  ппслпваоа и ппступаоа,  

 прпфила пптрпщаша кпјима је прпизвпд намеоен,  

 прирпде и брпја технплпщких прпцеса кпји се пдвијају у пбјекту (акп се у пбјекту спрпвпди 

вище делатнпсти кпје су разлишитпг ризика, делатнпст највећег ризика узима се кап 

релевантна пцена за пбјекат),  

 пбјекти у кпјима се ппслује са хранпм виспкпг ризика или технплпщких прпцеса виспкпг 

ризика, кпји прпизвпде храну за ппсебнп псетљиве групације пптрпщаша (деца, бплесници, 

стара лица) пднпснп прпизвпде храну у кплишинама кпје мпгу изазвати пзбиљне здравствене 

прпблеме великпм брпју пптрпщаша/кприсника услуга.  
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Фактпри кпји су пд знашаја за пдређиваое категприје пбјекта ппд санитарним надзпрпм према 

ризику, укљушујући и епидемиплпщки ризик: 

 класификација пбјекта према делатнпсти; 

 врста прпизвпда, пбим делатнпсти и квалификаципна структура заппслених; 

 нашин пбраде прпизвпда и пакпваоа (индустријска и занатска); 

 нашин кпнтрпле прпизвпда и ппстпјаое система унутращое кпнтрпле квалитета при 

пбављаоу делатнпсти; 

 грађевинскп-технишки и санитарни услпви у пбјекту; 

 впдпснабдеваое и дисппзиција птпада; 

 претхпдни налази у тпку инспекцијске кпнтрпле и степен изврщеоа налпжених мера; 

 маспвнпст, ппсећенпст, псетљивпст пппулације – капацитет кпнзумената; 

 епидемиплпщка ситуација у пбјекту према извещтајима института/завпда за јавнп здравље; 

 савремени наушни и струшни ставпви – дпктрина; 

Ппред пвих параметара, динамика инспекцијскпг надзпра (брпј прегледа и време надзпра), 

планирају се и према верпватнпћи настанка щтетних ппследица и оихпвпм пбиму. Из тпг разлпга за 

деп пбјеката ппд санитарним надзпрпм предвиђа се и разлишита динамика надзпра у пквиру истпг 

степена ризика. 

У тпку календарске гпдине, пдређена гпдищоа дпба и климатске прилике мпгу ппвећати 

епидемиплпщки ризик приликпм пбављаоа пдређених делатнпсти. Имајући тп у виду, план 

редпвних кпнтрпла за разлишите делатнпсти је сашиоен такп да време кпнтрпла у тпку гпдине и 

динамика пмпгуће смаоеое епидемиплпщкпг ризика. 

ПСПБИНЕ РЕДПВНПГ ИНСПЕКЦИЈСКПГ НАДЗПРА ПП ТИПУ АКЦИЈА:  

 пдређена је врста пбјеката кпја се кпнтрплище; 

 јаснп су дефинисани циљеви кпнтрпле;  

 пдређен је брпј кпнтрплисаних пбјеката и брпј узпрака; 

 пдређен је брпј инспектпра кпји врще кпнтрплу; 

 пдређенп је време трајаоа кпнтрпле; 

 дефинисана је теритприја на кпјпј се врщи надзпр; 

 анализа резултата кпнтрпле се врщи ппсле заврщене акције; 

 инфпрмисаое и извещтаваое п резултатима кпнтрпле ппсле акције.  
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ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА СА ПРПЦЕОЕНИМ РИЗИКПМ И ПЛАНИРАНИМ 

БРПЈЕМ ИНСПЕКЦИЈСКИХ  НАДЗПРА ЗА ТЕРИТПРИЈЕ АП ВПЈВПДИНЕ  

 

Табела 1. Планирани инспекцијски преглед надзираних субјеката на пснпву прпцеоенпг ризика, за 2018.г. 

а) нездравствени пбјекти 

 

Незна

тан
Брпј 

пбјека

та

Брпј 

пбјека

та

Плани

ранп

Брпј 

пбјека

та

Плани

ранп

Брпј 

пбјека

та

Плани

ранп

Брпј 

пбјека

та

Плани

ранп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 Индустријска прпизвпдоа намирница 0 0 0 406 203 0 0 0 0 406 203 1.93
2 Занатска прпизвпдоа намирница 0 3621 1811 0 0 3621 1811 17.19
3 Пбјекти за брзу припрему хране, кипсци и сл. 0 291 146 162 162 0 453 308 2.92
4 Хптели и мптели 0 140 70 92 92 0 232 162 1.54
5 Пстали угпститељски пбјекти за храну и пиће 0 5713 2857 0 0 5713 2857 27.12
6 Прпмет намирница ван ппслпвнпг прпстпра 247 25 0 0 0 247 25 0.23
7 Прпмет намирница и ППУ на великп 1078 108 0 0 0 1078 108 1.02
8 Прпмет намирница и ППУ на малп 7536 754 0 0 0 7536 754 7.15
9 Индустријска прпизвпдоа ППУ 0 50 25 0 0 50 25 0.24

10 Занатска прпизвпдоа ППУ 0 950 475 0 0 950 475 4.51

0 8861 886 11171 5586 254 254 0 0 20286 6726 63.85
11 Регипнални впдпвпдни системи 0 0 31 31 0 31 31 0.29
12 Централни впдпвпдни системи - градски 0 0 240 240 0 240 240 2.28
13 Микрпвпдпвпди насеоа - сепски 0 200 100 0 0 200 100 0.95
14 Микрпвпдпвпди пбјеката за прпизвпдоу хране 0 7 4 0 0 7 4 0.03
15 Јавни извпри, јавни бунари и јавне шесме 0 109 55 0 0 109 55 0.52

0 0 0 316 158 271 271 0 0 587 429 4.07
16 Кухиое здравствених пбјеката 0 0 38 38 0 38 38 0.36
17 Кухиое предщкплских пбјеката 0 0 24 24 0 24 24 0.23
18 Кухиое щкплских пбјеката 0 0 38 38 0 38 38 0.36
19 Кухиое дпмпва и интерната 0 0 9 9 0 9 9 0.09
20 Кухиое пбјеката спцијалне защтите 0 0 17 17 0 17 17 0.16
21 Кухиое кплективне исхране 0 0 44 44 0 44 44 0.42

0 0 0 0 0 170 170 0 0 170 170 1.61
22 Јаслице ( дп 3 гпдине ) 0 12 6 0 0 12 6 0.06
23 Пбданищта и забавищта 0 631 316 0 0 631 316 3.00
24 Шкплски пбјекти 0 1135 568 0 0 1135 568 5.39
25 Виспкп пбразпваое 50 5 0 0 0 50 5 0.05
26 Дпмпви и интернати 0 25 13 0 0 25 13 0.12

0 50 5 1803 902 0 0 0 0 1853 907 8.61
27 Пстали пбјекти за смещтај 93 9 0 0 0 93 9 0.09
28 Пбјекти сппрта и рекреације 2491 249 0 0 0 2491 249 2.36
29 Базени и купалищта 91 9 0 0 0 91 9 0.09
30 Пбјекти културе 283 0 0 0 0 283 0 0.00

283 2675 268 0 0 0 0 0 0 2958 268 2.54
31 Пбјекти спцијалне защтите 0 155 78 0 0 155 78 0.74
32 Пбјекти за негу лица и тела 0 2365 1183 0 0 2365 1183 11.23
33 Пбјекти сапбраћаја 499 0 0 0 0 499 0 0.00
34 Средства јавнпг сапбраћаја 5256 0 0 0 0 5256 0 0.00
35 Пстали пбјекти 52705 0 0 0 0 52705 0 0.00

58460 0 0 2520 1260 0 0 0 0 60980 1260 11.96

58743 11586 1159 15810 7905 695 695 0 0 86834 9759 92.64

Укупнп 

пбјекат

а

Планир

анп за  

надзпр

ПБЈ. ЗА ПРПИЗ. И ПРПМЕТ ХРАНЕ И ППУ - ЗБИР

ПБЈЕКТИ ДЕЛАТН. ЈАВНПГ ВПДПСНАБД. - ЗБИР

Редни 

брпј
Врста пбјекта ппд надзпрпм

Низак Средои Виспк Критишан

ОБЈ. ЗА СМЕШТ., СПОРТ. РЕКРЕАТ. И КУЛТУР. АКТ. -ЗБИР 

ПСТАЛИ ПБЈЕКТИ - ЗБИР

УКУПНП ПД 1-35 - ЗБИР

% od 

ukupnog 

broja

КУХИОЕ - ЗБИР

ПБЈЕКТИ ПБРАЗПВ.- ВАСПИТНЕ ДЕЛАТН. - ЗБИР
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б) здравствени пбјекти 

 

 

*Ппсматрани надзирани субјекти здравствене устанпве у државнпј свпјини представљају, према 

Плану мреже здравствених устанпва један правни пблик кпји у свпјпј прганизаципнпј структури 

ппдразумева десетине прганизаципних јединица у оегпвпм саставу (пример: Дпм здравља кап 

правни пблик кпји у свпм саставу има 20 амбуланти, здравствених станица на теритприји ппщтине 

кпју дпм здравља ппкрива; Клинишки центар Впјвпдине има у свпм саставу 23 ппсебне 

прганизаципне јединице). Самим тим брпј надзираних пбјеката је далекп већи. 

Планиранп је да надзирани субјекти кпји су категприсани у групу виспкпг и критишнпг ризика буду 

кпнтрплисани у пбиму пд 100%. Пд укупнпг брпја планираних надзпра, пшекивани пбим ванредних 

инспекцијских надзпра  је пкп 20%. 

 

1 Дпм здравља 584 58 0 0 0 0 0 584 58 0.55
2 Апптека 279 28 0 0 0 279 28 0.26

3 Завпд за здравствену защтиту студената 1 0 0 0 0 1 0 0.00

4 Завпд за здравствену защтиту радника 4 0 0 0 0 4 0 0.00

5 Завпд за хитну медицинску ппмпћ 2 0 0 0 0 2 0 0.00

6 Завпд за герпнтплпгију 0 0 0 0 0 0 0.00
7 Завпд за стпматплпгију 0 0 0 0 0 0 0.00
8 Завпд за плућне бплести и ТБЦ 0 0 0 0 0 0 0.00
9 Завпд за кпжне и венеришне бплести 0 0 0 0 0 0 0.00

10 Ппщта бплница 0 0 201 201 0 201 201 1.91
11 Специјална бплница 0 0 30 30 0 30 30 0.28
12 Клиника 0 0 51 51 0 51 51 0.48
13 Институт 0 0 4 4 0 4 4 0.04
14 КБЦ 0 0 0 0 0 0 0.00
15 КЦ 0 0 1 1 0 1 1 0.01
16 Завпд за јавнп здравље 7 1 0 0 0 7 1 0.01
17 Завпд за трансфузију крви 1 0 0 0 0 1 0 0.00
18 Завпд за медицину рада 1 0 0 0 0 1 0 0.00
19 Завпд за судску медицину 1 0 0 0 0 1 0 0.00
20 Завпд за вирусплпгију и серуме 0 0 0 0 0 0 0.00
21 Завпд за антирабишну защтиту 1 0 0 0 0 1 0 0.00
22 Завпд за психпфиз.ппрем. и гпвпрну патпл. 1 0 0 0 0 1 0 0.00
23 Завпд за бипциде и медицинску екплпгију 0 0 0 0 0 0 0.00

ПБЈЕКТИ У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ - ЗБИР 1-23* 88 0 0 287 287 0 0 1169 375 3.56

24 Дпм здравља 0 0 0 0 0 0 0.00

25 Завпд 0 0 0 0 0 0 0.00

26 ЗУ Апптека 0 0 0 0 0 0 0.00

27 Ппщта бплница 0 0 2 2 0 2 2 0.02

28 Специјална бплница 0 0 14 14 0 14 14 0.13

29 Лекарска прдинација ппщта 0 0 0 0 0 0 0.00

30 Лекарска прдинација специјалистишка 0 200 100 0 0 200 100 0.95

31 Стпматплпщка прдинација ппщта 0 338 169 0 0 338 169 1.60

32 Стпматплпщка прдинација специјалистишка 0 77 39 0 0 77 39 0.37

33 Ппликлиника 0 62 31 0 0 62 31 0.29

34 Лабпратприја бипхемијска 0 65 33 0 0 65 33 0.31

35 Лабпратприја микрпбиплпщка 0 13 7 0 0 13 7 0.06

36 Лабпратприја патпхистплпщка 0 4 2 0 0 4 2 0.02

37 Апптека - приватна пракса 0 0 0 0 0 0 0.00

38 Амбуланта здравствена нега 0 0 0 0 0 0 0.00

39 Амбуланта рехабилитација 0 0 0 0 0 0 0.00

40 Лабпратприја зубнпг технишара 0 0 0 0 0 0 0.00

ПБЈЕКТИ У ПРИВАТНПЈ СВПЈИНИ -ЗБИР 24-40 0 759 380 16 16 0 0 775 396 3.75

41 Устанпве спцијалне защтите у државнпј свпјини 0 9 5 0 0 9 5 0.04

42 Устанпве спцијалне защтите у приватнпј свпјини 0 0 0 0 0 0 0.00

43 Пстала правна и физишка лица 0 0 0 0 0 0 0.00

ПСТАЛИ ПБЈЕКТИ ЗДРАВ.ЗАШТ.- ЗБИР 41-43 0 9 5 0 0 0 0 9 5 0.04

УКУПНП ПД 1-43 - ЗБИР 88 768 384 303 303 0 0 1953 775 7.36

58743 11586 1247 16578 8289 998 998 0 0 88787 10534 100.00UKUPNO
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Табела 2. Брпј укупнп планираних инспекцијских надзпра у пбјектима ппд санитарним надзпрпм према врсти делатнпсти и 

степену ризика на теритприји управних пкруга АП Впјвпдине за 2018. гпдину 

 

 

Редни 

брпј
Врста пбјекта ппд надзпрпм Незнатан

Укупнп 

пбјеката

Планиранп 

за надзпр

Брпј 

пбјеката

Брпј 

пбјеката
Планиранп

Брпј 

пбјеката
Планиранп

Брпј 

пбјеката
Планиранп

Брпј 

пбјеката
Планиранп

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 ПБЈ. ЗА ПРПИЗ. И ПРПМЕТ ХРАНЕ И ППУ 0 8861 886.1 11171 5585.5 254 254 0 0 20286 6725.6

2 ПБЈЕКТИ ДЕЛАТН. ЈАВНПГ ВПДПСНАБД 0 0 0 316 158 271 271 0 0 587 429

3 КУХИОЕ 0 0 0 0 0 170 170 0 0 170 170

4 ПБЈЕКТИ ПБРАЗПВ.- ВАСПИТНЕ ДЕЛАТН 0 50 5 1803 901.5 0 0 0 0 1853 906.5

5
ПБЈ. ЗА СМЕШТ., СППРТ. РЕКРЕАТ. И КУЛТУР. АКТ

283 2675 267.5 0 0 0 0 0 0 2958 267.5

6 ПСТАЛИ ПБЈЕКТИ 58460 0 0 2520 1260 0 0 0 0 60980 1260

7 ЗДравствеи ПБЈЕКТИ У ДРЖАВНПЈ СВПЈИНИ 88.2 0 0 287 287 0 0 1169 375.2

8 Здравствени ПБЈЕКТИ У ПРИВАТНПЈ СВПЈИНИ 0 759 379.5 16 16 0 0 775 395.5

9 УКУПНП 58743 11586 1246.8 16578 8289 998 998 0 0 88787 10533.8

Низак Средои Виспк Критишан
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ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ПРЕВЕНТИВНПГ  ДЕЛПВАОА ИНСПЕКЦИЈЕ  

Ппред редпвних инспекцијских прегледа кпји пп свпј сущтини имају превентивни карактер, у Сектпру 

се спрпвпди низ других мера и активнпсти кпје привредним субјектима и станпвнищтву пружају 

ппмпћ у ппслпваоу пднпснп спрешавају настанак щтетних ппследица: 

 Издаваое аката п примени прпписа и службене саветпдавне ппсете;  

 Ушествпваое на састанцима, скуппвима, кпнференцијама, пкруглим стплпвима и ТВ 

емисијама;  

 Ажурираое и пбјављиваое на сајту Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп важећих 

прпписа, планпва инспекцијскпг надзпра и кпнтрплних листа;  

 Пбавещтаваое јавнпсти п прпменама прпписа и правима и пбавезама за надзиране субјекте 

кпји из оих прпизлазе;  

 Пбавещтаваое јавнпсти п сазнаоима инспекције п ппстпјаоу пзбиљнпг ризика пп живпт или 

здравље људи и предузетим мерама и радоама какп би се тај ризик птклпнип или умаоип;  

 Пружаое струшне и саветпдавне ппдрщке надзиранпм субјекту;  

 Предузимаое превентивних инспекцијских надзпра и других активнпсти усмерених ка 

ппдстицаоу и ппдржаваоу закпнитпсти и безбеднпсти ппслпваоа и ппступаоа и спрешаваоу 

настанка щтетних ппследица пп закпнпм и другим прпписпм защтићена дпбра, права и 

интересе, нарпшитп када се утврди да ппстпје рани знаци верпватнпће оихпвпг настанка.  

 Ппдстицаое партнерскпг пднпса са надзираним субјектима.  
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ПЛАНИРАНЕ МЕРЕ И АКТИВНПСТИ ЗА СПРЕЧАВАОЕ ПБАВЉАОА ДЕЛАТНПСТИ И 

ВРШЕОА АКТИВНПСТИ НЕРЕГИСТРПВАНИХ СУБЈЕКАТА И ЗАЈЕДНИЧКИ 

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗПРИ  

Сарадоа у ппступку врщеоа инспекцијскпг надзпра са другим министарствима, МУП-пм, 

тужилащтвпм, институцијама, удружеоима и струшним телима пствариваће се у тпку целе гпдине 

схпднп пптребама и ситуацији а нарпшитп када се ради п спрешаваоу пбављаоа делатнпсти и врщеоа 

активнпсти нерегистрпваних субјеката;  

Заједнишки инспецијски надзпр  ће се   врщити    једнпм у месец дана са другим републишким, 

градским и ппщтинским  инспекцијским службама, или већи брпј инспекцијских надзпра схпднп 

пптребама или захтевима надлежних пргана. 

Метпдплпгија ппступаоа санитарних инспектпра кпд спрешаваоа пбављаоа делатнпсти и врщеоа 

активнпсти нерегистрпваних субјеката је усаглащена у пптпунпсти са Упутствпм кпје је прпписалп 

Министарствп за државну управу и лпкалну сампуправу. Права и дужнпсти кпје имају инспектпри у 

пвм сегменту се у пптпунпсти и дпследнп ппщтују. 
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ПЧЕКИВАНИ ПБИМ ВАНРЕДНИХ ИНСПЕКЦИЈСКИХ НАДЗПРА  

Oсим плaнирaних aктивнoсти кoje сe спрoвoдe у склaду с oвим Плaнoм, тпкoм гoдинe санитарни  

инспeктoри у складу са пшекиваним пбимпм ванредних ситуација, плaнирaју ппступаое у слушајевима 

(на пснпву ппдатака из 2017. гпдине): 

 Представки правних и физишких лица на пбјекте, лица и прпизвпде ппд санитарним 

надзпрпм;  (100) 

 Активнпсти инспекције на пснпву дпбијених инфпрмација пд Министарства здравља, у 

врщеоу  прпвере небезбедних прпизвпда (20);  

 Пп захтеву Защтитника грађана (дп 5 захтева);  

 Пп захтеву Ппвереника за дпступнпст инфпрмацијама пд јавнпг знашаја, кап и странака кпје 

се ппзивају на дпступнпст инфпрмација пд јавнпг знашаја (дп 10 захтева);  

 Припрема пдгпвпра на ппсланишка питаоа, кпја су ппстављана на седници Ппкрајинске 

Скупщтине (5 захтева);   

 Пп захтевима надзираних субјеката  

• Дпстављаое ппщтих и ппсебних санитарних услпва у ппступку израде урбанистишких 

планпва (15 захтева); 

• Надзпр над испуоеоем утврђених услпва за искппаваое и пренпщеое умрлих лица 

(50 захтева). 

• Ушещће санитарних инспектпра за издаваое рещеоа за пбављаое ппслпва 

дезинфекције, дезинсекције и дератизације (ДДД) (1-2 захтева); 

 Ппјаве епидемије у пбјекту или из пбјекта ппд санитарним надзпрпм (50); 

 У акцидентима ппвећанпг и/или пшекиванпг ризика (2); 

 

 

  



18 

 

ПСТАЛЕ ПЛАНИРАНЕ АКТИВНПСТИ  

ПРПФЕСИПНАЛНП УСАВРШАВАОЕ  

Планиранп је 15 интерних пбука свих санитарних инспектпра, семинари и пбуке кпје прганизују SUK, 

TAIEX, BTSF, SZO,  FAO, у сарадои са другим министарствима и институцијама (25 семинара) у 

прганизацији Министарства здравља Републике Србије. Санитарни инспектпри Сектпра ушествују у 

пвим пбукама пп ппзиву и пбиму кпји пдреди Министарствп. 

Струшнп усаврщаваое санитарних инспектпра на теритприји АПВ, у складу са Закпнпм п санитарнпм 

надзпру,  је у надлежнпсти Ппкрајинскпг секретаријата за здравствп и пдвија се у два правца: 

 Прганизпване пблике едукације 

 Индивидуалнп струшнп усаврщаваое инспектпра 

Први пблик је ппкривен планпм едукације кпји је заппшет у 2012. гпдини, и наставља се и  у 2018. 

избпрпм актуелних тема, пре свега у циљу псппспбљаваоа за рад са спфтверпм за инспекцијски 

надзпр, кап и дпдатним стицаоем знаоа из пбласти прпписа.  

Инспектприма је пмпгућен приступ прекп вебсајта (прпписи.нет) свим прпписима кпји се пбјављују у 

Републици Србији. У Сектпру се редпвнп прати пбјављиваое свих прпписа кпји су пд знашаја за 

инспекцијски надзпр. Исти су прилагпђени за спфтверску апликацију и дпступни инспектприма у 

услпвима рада на терену (off-line). Такпђе, за пптребе инспектпра се прати и уређује судска пракса у 

пбласти санитарнпг надзпра и ппставља у апликацију, кап и предмети рещени у другпм степену пп 

пснпву жалби на рещеое санитарнпг инспектпра. 

У спфтверу за санитарни надзпр је предвиђен мпдул за едукативне прпцесе кпји садржи 

метпдплпгију санитарнпг надзпра за врсте пбјеката кпји су ппд санитарним надзпрпм (преузета из 

Впдиша дпбре праксе), смернице и упутства кпје је прпписалп Министарствп здравља, кап и струшна 

пбјащоеоа сашиоена у Сектпру на разлишите теме из пбласти санитарнпг надзпра. 

У склппу пвпг вида струшнпг усаврщаваоа је и ушещће на семинарима, симппзијумима и другим 

наушним и струшним скуппвима у прганизацији Центра за кпнтинуирану медицинску едукацију 

Медицинскпг факултета у Нпвпм Саду, Службе за управљаое људским ресурсима Ппкрајинске владе 

и другп. 

Едукација у кприщћеоу спфтвера има кпнтинуитет пд оегпве имплементације 2012. гпдине, и 

спрпвпди се прганизпванп пп пдељеоима за нивп инспектпра, а у Сектпру за заппслене из сектпра и 

нашелнике пдељеоа и щефпве пдсека. Паралелнп са едукацијпм „уживп“, прпписују се упутства за 

рад за све кприснишке нивпе накпн апдејта сваке верзије спфтвера.  Уппредп са пвим видпм 

едукације се примеоује и индивидуалнп усаврщаваое инспектпра упптребпм инфпрмаципних 

технплпгија (Team Viewer software) у кпјпј администратпри система демпнстрирају рад са спфтверпм 

ппјединашнп свакпм инспектпру. 

САРАДОА СА ИНСТИТУТПМ ЗА ЈАВНП ЗДРАВЉЕ И РЕГИПНАЛНИМ ЗАВПДИМА ЗА 

ЈАВНП ЗДРАВЉЕ  

Институт и завпди пружају санитарним инспектприма знашајну струшну ппмпћ у тпку инспекцијскпг 

надзпра, пре свега у пбласти прптивепидемијске защтите: имунизација лица пдређенпг узраста, 

имунизација прпфесипналнп експпнираних лица, пријављиваое заразних бплести, надзпр над 
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бплнишким инфекцијама, заједнишке активнпсти на сузбијаоу епидемија, здравствени надзпр, 

клицпнпщтвп, узпркпваое итд. 

У тпм смислу се планирају редпвни састанци са нашелницима центара за кпнтрплу и превенцију 

бплести, центрима за хигијену и др., бар 6 пута гпдищое. 

САРАДОА СА ДРУГИМ ИНСПЕКЦИЈАМА  

Ппвећаое свепбухватнпсти и делптвпрнпсти инспекцијскпг надзпра и избегаваоа преклапаоа и 

непптребнпг ппнављаоа инспекцијскпг надзпра пбезбеђује се крпз међуспбну сарадоу у утврђиваоу 

прпграма рада и сарадоу у ппступку врщеоа сампсталнпг или заједнишкпг инспекцијскпг надзпра. 

Сарадоа у ппступку врщеоа инспекцијскпг надзпра пстварује се нарпшитп:  

 акп је пдређена пбласт или питаое предмет инспекцијскпг надзпра вище инспекција;  

 када је пптребнп да вище инспекција истпвременп врще инспекцијски надзпр према истпм 

субјекту (заједнишки инспекцијски надзпр);  

 ради спрешаваоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти пп живпт и здравље људи, импвину 

веће вреднпсти, живптну средину или биљни или живптиоски свет, кап виталне защтићене 

вреднпсти;  

 ради спрешаваоа пбављаоа делатнпсти и врщеоа активнпсти нерегистрпваних субјеката;  

 када се пцени да се надзпр на тај нашин мпже изврщити брже и са щтп маое трпщкпва и 

губитка времена за субјекат инспекцијскпг надзпра и инспектпре. 

Заједнишки инспекцијски надзпр врщи се када вище инспекција истпвременп треба да изврщи надзпр 

према истпм надзиранпм субјекту, и тп:  

 ради спрешаваоа или птклаоаоа неппсредне ппаснпсти пп живпт и здравље људи, импвину 

веће вреднпсти, живптну средину или биљни или живптиоски свет;  

 кад је ризик кпд надзиранпг субјекта виспк или критишан; ради предузимаоа хитних мера 

кпје не трпе пдлагаое;  

 збпг слпженпсти инспекцијскпг надзпра или знашаја птклаоаоа незакпнитпсти;  

 када се тиме дпбија на брзини надзпра, ущтеди трпщкпва и смаоеоу губитка времена 

надзиранпг субјекта и инспектпра;  

 ради прпвере представке кпја је у делпкругу две или вище инспекција;  

 ради спрешаваоа пбављаоа делатнпсти и врщеоа активнпсти нерегистрпваних субјеката кпја 

је у делпкругу две или вище инспекција и у другим слушајевима када је тп пдређенп. У таквим 

слушајевима сашиоава се мещпвити инспекцијски тим. 
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АНАЛИЗА РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА РАДА  

У склппу перипдишних извещтаја п раду, анализираће се реализација Плана рада и примеоивати 

кпрективне мере. Мпдел анализе рада прпписан је Впдишем дпбре праксе у пбласти санитарнпг 

надзпра у кпјем су садржани апсплутни и релативни ппказатељи и текстуланп пбразлпжеое 

реализације планираних радних задатака и разлпзи пдступаоа пд планиранпг пбима изврщеоа. 

Исти мпдел је заступљен и за издраду гпдищое анализе рада. 

На пснпву перипдишних и гпдищоих анализа рада пстварује се праћеое санитарнп-хигијенских и 

других услпва кпд надзираних субјеката и праћеое трендпва и стаоа у пбјектима кпји ппдлежу 

санитарнпм надзпру и пмпгућава предузимаое кпрективних мера. Такпђе, пстварује се ппвратни 

ефекат на израду перипдишних и гпдищоих планпва рада. 

Прпграмским рещеоима у Спфтверу за санитарни надзпр на теритприји АП Впјвпдине пмпгућена је 

аутпматска израда апсплутних и релативних ппказатеља реализације планираних радних задатака 

прекп пбрасца Q_00.07 Analiza rada, и аутпматскп пребациваое у текстуалнп пбразлпжеое пбразац   

z 77.11 Analiza rada. Алатима за претрагу, пмпгућенп је претраживаое свих кпнтрплних листа и 

сумарни приказ ппјединашних упита. На пвај нашин се пружа мпгућнпст нашелницима да идентификује 

пдступаоа пд пдредаба правилника и кпнстатују стаое у свим категпријама и врстама пбјеката кпји 

ппдлежу санитарнпм надзпру и усмере даље активнпсти у циљу птклаоаоа неправилнпсти кпд 

надзираих субјеката. 

Кприщћеоем мпдула за израшунаваое утврђенпг степена ризика накпн изврщенпг инспекцијскпг 

надзпра, пмпгућенп је утврђиваое пдступаоа пд прпцеоенпг степена ризика пре инспекцијскпг 

надзпра за све категприје пбјеката ппд санитарним надзпрпм. Пви ппдаци се аутпматски бележе у 

електрпнски регистар пбјеката. Мпдул је заснпван на функцији динамишкпг степена ризика кпја 

дневнп прпрашунава стварни степен ризика кпд надзираних субјеката. Спфтвер, у фази планираоа 

инспекцијскпг надзпра, излистава пбјекте са највищим степенпм ризика и плакщава избпр 

најугрпженијих пбјеката за планираое надзпра. 
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ПЛАН РАДА СЕКТПРА ЗА  САНИТАРНИ НАДЗПР ПП МЕСЕЦИМА  

У тпку календарске гпдине, пдређена гпдищоа дпба и климатске прилике мпгу ппвећати 

епидемиплпщки ризик приликпм пбављаоа пдређених делатнпсти. Имајући тп у виду, план 

редпвних кпнтрпла за разлишите делатнпсти је сашиоен такп да време кпнтрпла у тпку гпдине и 

динамика пмпгуће смаоеое епидемиплпщкпг ризика. 

Табела 3. План рада Сектпра за санитарни надзпр за 2018.г.  пп месецима  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Превентивнп делпваое инспекције 

Ппступаое пп захтевима надзираних субјеката 

Ппступаое пп представкама грађана, правних и физишких лица 

Сарадоа у ппступку врщеоа сампсталних и заједнишких инспекцијских надзпра 

Активнпсти за спрешаваое пбављаоа делатнпсти и врщеоа активнпсти нерегистрпваних субјеката 

Ппступаое пп захтевима правпбранилащтва, тужилащтва, МУП-а, Защтитника грађана, Ппвереника за 
инфпрмације пд јавнпг знашаја, Ппверенице за рпдну равнпправнпст, кап и захтевима Ппкрајинске 

скупщтине 

Дежурствп инспектпра 

Израда перипдишних извещтаја (дневних, недељних, месешних, кварталних, гпдищоих) 

Прпфесипналнп усаврщаваое и едукација инспектпра 

јануар 

1.Угпститељски пбјекти   (заједнишки инспекцијски надзпр са туристишкпм инспекцијпм) 
2. Здравствене устанпве стаципнарнпг типа  (заједнишки инспекцијски надзпр са здравственпм 
инспекцијпм)  
3. Јавни базени 
4. Кпнтрпла  дешије хране у прпизвпдои и прпмету 

фебруар 

1. Кухиое 
2. Дпмпви здравља- у приватнпј и државнпј свпјини 

март 

1. Пбданищта 
2. Шкпле 
3. Пбјекти јавнпг впдпснабдеваоа   (сарадоа са лпкалнпм сампуправпм кап пснивашем) 

април 

1. Пбјекти за прпмет пецива, пица 
2. Пбјекти за брзу припрему  хране ппред щкпла пбданищта аутпбуских и железнишких станица 
3. Пбјекти за индустријску прпизвпдоу хране 
4. Пбјекти спцијалне защтите  (заједнишки инспекцијски надзпр са инспекцијпм за спцијалну защтиту) 
5. Кпнтрпла прехрамбене бпје за фарбаое јаја у прпмету 

мај 

1. Пбјекти за прпмет хране (на малп и великп, ван ппслпвнпг прпстпра..) (заједнишки инспекцијски 
надзпр  са тржищнпм инспекцијпм) 
2. Здравствене устанпве  у приватнпј свпјини (заједнишки инспекцијски надзпр са здравственпм 
инспекцијпм) 
3. Јаслице 
4. Индустријска прпизвпдоа флащиране, минералне и стпне впде за пиће 

јун 

1.Угпститељски пбјекти, хптели, мптели дуж магистралних путева и у туристишким центрима 
(заједнишки инспекцијски надзпр са туристишкпм инспекцијпм) 
2. Пбјекти и средства јавнпг сапбраћаја 
3. Занатска прпизвпдоа сладпледа и кплаша-санитарнп хигијенски услпви прпстприја, уређаја и 
ппреме, надзпр над лицима 
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4.Пбјекти за негу лица и тела  

јул 

1. Хптели, мптели 
2. Пбјекти сппрта и рекреације 
3. Базени и купалищта 
4. Пбјекти јавнпг впдпснабдеваоа 

август 

1. Пбјекти за прпмет сладпледа 
2. Пбјекти за брзу припрему хране ппред щкпла пбданищта аутпбуских и железнишких станица 
3. Шкпле 
4. Прпмет флащиране, минералне и стпне впде за пиће 

септембар 

1. Индустријска и занатска прпизвпдоа ППУ 
2. Пбданищта 
3. Здравствене устанпве у приватнпј свпјини 
4. Кпнтрпла рекламираоа дешије хране (сарадоа  са тржищнпм инспекцијпм) 

пктпбар 

1. Кпнтрпла  дешије хране у прпизвпдои и прпмету 
2. Кпнтрпла дијететских прпизвпда у прпизвпдои и прпмету 
3. Здравствене устанпве стаципнарнпг типа 
4 .Кухиое 

нпвембар 

1. Кпнтрпла здравствене исправнпсти ППУ у прпмету (дешије играшке и кпзметишки прпизвпди) 
2. Пбјекти јавнпг впдпснабдеваоа  
3. Здравствене устанпве стаципнарнпг типа, пдељеоа са ппвећаним ризикпм 

децембар 

1. Пбданищта и јасле  
2. Угпститељски пбјекти-ппсебнп у кпјима се прганизује дпшек Нпве гпдине (заједнишки инспекцијски 
надзпр са туристишкпм инспекцијпм) 
3.Пбјекти за негу лица и тела 

 

Наппмена: У свим пбјектима ппд санитарним надзпрпм кап један пд пбавезних елемената надзпра 

је вршеое кпнтрпле ппштпваоа Закпна п заштити станпвништва пд излпженпсти дуванскпм диму 

(''Службени гласник РС“, брпј 30/10). 

 

У Нпвпм Саду, 

20.12.2017. гпдине 

В.Д. Ппмпћник ппкрајинскпг секретара 

Др Рајкп Булатпвић, спец. епид. 

 

 

 

 


