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ПРЕДМЕТ: Извјештај о раду Одјељења за  јануар  2017. године.- 

 

   Одјељење за инспекцијске послове општине Прњавор чини 15 извршилаца који 

покривају 8 инспекцијских области, и то из области тржишне инспекције, урбанистичко-

грађевинске инспекције, инспекције за храну уз овлаштење за инспектора за санитарну 

заштиту, ветеринарске инспекције, саобраћајне инспекције, еколошке инспекције,   

пољопривредне инспекције и  комуналне полиције.   

 

  У мјесецу јануару у Одјељењу за инспекцијске послове општине Прњавор, 

инспекцијски надзор и надзор комуналне полиције је обављало 10 инспектора и 5 

комуналних полицајаца, при чему је извршено 367 контролних прегледа, од чега је 295 

уредних и 72 неуредних контролних прегледа. За утврђене неправилности у току 

инспекцијског прегледа предузете су слиједеће мјере: 

 

-  издато је 49  рјешењa по службеној дужности, 

- узето је 40 узорака животних намирница на микробиолошка и хемијска 

испитивања,  

- издато је 25 прекршајних налога са изреченом новчаном казном у вриједности од 

4.400,00 КМ , 

- издато је 168  ветеринарско–санитарних увјерења, 

- поднесена су 4 захтјева за покретање прекршајног поступка, 

- извршено је привремено одузимање робе у вриједности од 300.10 КМ и 

-стављено је ван промета и уништено хигијенски неисправних намирница у 

количини од 5.598,789 kg,  са укупном вриједности од 34.968,52 КМ. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА 

  Тржишна инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области промета роба и 

услуга извршила је 32 контролна прегледа, од чега су код 3 контролна прегледа утврђене 

неправилности, за које су предузете слиједеће мјере: 

 

- издата су 3 прекршајна налога са изреченом новчаном казном у вриједности од 

1.300,00 КМ и 

- извршено привремено одузимање роба у вриједности од 257,10 КМ. 

 

  УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

  Урбанистичко-трађевинска инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области 

просторног уређења и грађења извршила је 44 контролна прегледа, од чега је код 5 

контролних прегледа утврђена неправилност, за које су предузете слиједеће мјере: 

- издата су 3 рјешења о рушењу објеката или дијела објеката и 

- издато је 1 рјешење о отклањању недостатака и 

- поднесена 2 закључка о обустављању поступка. 

 

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА 

Еколошка инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области заштите 

животне средине извршила је 24 контролна прегледа, од чега је код 5 контролних прегледа 

утврђена неправилност, за које су предузете слиједеће мјере: 

 

- издато су  3  рјешење о отклањању недостатака и 

- издата су 2 рјешења о забрани обављања дјелатности. 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ХРАНУ УЗ ОВЛАШТЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈУ ЗА 

САНИТАРНУ  ЗАШТИТУ 

Инспекција за храну уз овлаштење за инспекцију за санитарну заштиту у вршењу 

инспекцијских контрола из  области  санитарног надзора над лицима која раде са храном,  

заштите људи од заразних болести и хигијенске исправности хране,  извршила је 100 

контролних прегледа, од чега је код 18 контролних прегледа утврђена неправилност, за 

које су предузете слиједеће мјере: 

 - издато је 14 рјешења о отклањању недостатака, 

- издато је 4  рјешења о забрани рада радника, 

- узето је 37 узорака животних намирница на микробиолошка испитивања. Узорци 

прослијеђени у Институт за јавно здравство  Републике Српске Бања Лука и 

 -стављено је  ван промета и уништено хигијенски неисправних намирница у 

количини од 2.147,459 kg,  са укупном вриједности од 15.728,23 КМ. 

 

  ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА  

Ветеринарска инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области здравствене 

заштите животиња и ветеринарске дјелатности извршила је 20 контролних прегледа, при 

чему су предузете слиједеће мјере:  

  - издато је 5 рјешења за спровођење превентивних мјера у циљу спречавања и 

настајања заразних болести – отварање и затварање карантина за увежену пошиљку, 

  - узето је 3 узорака животних намирница анималног поријекла на микробиолошка и 

хемијска испитивања. Узорци прослијеђени у ВИ „Др Васо Бутозан“ Бања Лука, 

 - издато је 168 ветеринарско–санитарних увјерења и 

 -стављено је  ван промета и уништено хигијенски неисправних намирница у 

количини од 3.451,33 kg,  са укупном вриједности од 19.240,29 КМ. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА  
Пољопривредна инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области 

пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства извршила је 30 контролних 

прегледа, од чега је код 1 контролног прегледа утврђена неправилност, за коју је предузета 

слиједећа мјера: 

- издато је 1 рјешење о отклањању недостатака и 

- извршено привремено одузимање робе у вриједности од 50,00 КМ. 

 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА  
Саобраћајна инспекција у вршењу инспекцијских контрола у погледу придржавања 

прописа који се односе на јавне путеве и друмски саобраћај, извршила је 24 контролна 

прегледа, при чему је код 12 прегледа  констатована неправилност и за које су предузете 

слиједеће мјере: 

- издато је  6  рјешења о отклањању недостатака,  

- издата су 4  рјешења о забрани обављања дјелатности превоза робе у друмском 

саобраћају и 

- записником је наложено отклањање недостатака у 2 случаја. 

 

 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 

Комунална полиција у вршењу инспекцијског надзора у области комуналне 

полиције, извршила је 93 контролна прегледа, при чему  су код 28  прегледа  констатоване 

неправилности и за које су предузете слиједеће мјере: 

  

- издато је 6 рјешења о отклањању недостатака, 

- издато је 20 прекршајних налога са изреченом новчаном казном у вриједности од 

600,00 КМ , 

- издата су 2 обавјештења и 1 закључак. 

 

 

 

 

 

 

   В.Д. НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 
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