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ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОКТОБАР 2019. ГОДИНЕ 

 

 

   Одјељење за инспекцијске послове општине Прњавор чини 13 извршилаца који 

покривају 9 инспекцијских области, и то из области тржишне инспекције, урбанистичко-

грађевинске инспекције, инспекције за храну, здравствене инспекције, ветеринарске 

инспекције, саобраћајне инспекције, еколошке инспекције,   пољопривредне инспекције и  

комуналне полиције.   

 

  У мјесецу октобру у Одјељењу за инспекцијске послове општине Прњавор, 

инспекцијски надзор и надзор комуналне полиције је обављало 9 инспектора и 2 

комунална полицајаца, при чему је извршено 356 контролних прегледа, од чега је  уредних 

241 контрола и 115 неуредних контролних прегледа. За утврђене неправилности у току 

инспекцијског прегледа предузете су следеће мјере: 

-издато је  69 рјешења по службеној дужности, 

-узето је 77 узорака животних намирница на микробиолошка и хемијска 

испитивања, 

-издато је 65 прекршајних налога са изреченом новчаном казном у вриједности од 

5.170,00 КМ,  

-стављено је ван промета сјемена у количини од 343,92 kg  са укупном вриједности 

од 3.242,00 КМ, 

-стављено је ван промета и уништено хигијенски неисправних намирница у 

количини од 3.875,93 kg,  са укупном вриједности од 48.768,6 КМ  и  

 -извршена су 72 деблокирања аута, при чему су издата 72 налога са изреченом 

новчаном казном од 1.440,00 КМ. 

 

 

 

ТРЖИШНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

  Тржишна инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области промета роба и 

услуга извршила је 45 контролних  прегледа, од чега су код 5 контролних прегледа 

утврђене неправилности, за које су предузете следеће мјере: 
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- издатa су 4 прекршајна налога са изреченом новчаном казном у вриједности 

од 2.000,00 КМ,  

- издата су 3 рјешења о отклањању недостатака  и 

- издата су 2 рјешења о забрани обављања дјелатности. 

 

 

 

  УРБАНИСТИЧКО-ГРАЂЕВИНСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

  Урбанистичко-трађевинска инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области 

просторног уређења и грађења извршила је 24 контролна прегледа, од чега су код 6 

контролних прегледа утврђене неправилности, за које су предузете следеће мјере: 

 

- издато је  6 рјешења о отклањању недостатака. 

 

 

ЕКОЛОШКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

Еколошка инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области заштите 

животне средине извршила је 32 контролна  прегледа, при чему су утврђене неправилности 

код 6 контролних прегледа, за које су предузете следеће мјере: 

  

 -издата су 4 рјешења о отклањању недостатака и 

 -издато је 6 прекршајних налога са изреченом новчаном казном у вриједности од 

1.450,00 КМ 

  

 

 

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ХРАНУ  

 

  Инспекција за храну 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 41 контролни преглед, од чега су код 22 контролна 

прегледа утврђене неправилности, за које су предузете следеће мјере: 

 

- издата су 2 рјешења о отклањању недостатака, 

- издато је 20  рјешења о забрани рада радника, 

-стављено је ван промета и уништено хигијенски неисправних намирница у 

количини од 5,00 kg,  са укупном вриједности од 878,9 КМ  и    

  -узето је 60 узорака животних намирница на микробиолошка и хемијска 

испитивања, 

 

 

 ЗДРАВСTВЕНА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 Здравствена инспекција 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 57 контролних прегледа, од чега су код 22 контролна 

прегледа утврђене неправилности, за које су предузете следеће мјере: 
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- издата су 2  рјешења о забрани рада радника. 

 

 

  ВЕТЕРИНАРСКА ИНСПЕКЦИЈА  

 

Ветеринарска инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области здравствене 

заштите животиња и ветеринарске дјелатности извршила је 28 контролних прегледа, при 

чему су предузете следеће мјере: 

   -издато је 9 рјешења за спровођење превентивних мјера у циљу спречавања и 

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

  - издато је 76  ветеринарско - санитарних увјерења,  

  - издато је 1 рјешење о отклањању недостатака и 

   - узето је 17 узорака животних намирница анималног поријекла на микробиолошка 

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

 

 

ПОЉОПРИВРЕДНА ИНСПЕКЦИЈА  
 

Пољопривредна инспекција у вршењу инспекцијских контрола у области 

пољопривреде, заштите биља и слатководног рибарства извршила је 32 контролна 

прегледа, при чему су утврђене неправилности код 4 контролна прегледа, за које су 

предузете следеће мјере: 

  

-издата су 4 рјешења о отклањању недостатака и 

-стављено је ван промета сјемена у количини од 343,92 kg  са укупном вриједности 

од 3.242,00 КМ .  

 

 

САОБРАЋАЈНА ИНСПЕКЦИЈА  
 

Саобраћајна инспекција у вршењу инспекцијских контрола у погледу придржавања 

прописа који се односе на јавне путеве и друмски саобраћај, извршила је 19 контролних 

прегледа, при чему су код 14 контролних прегледа  констатоване неправилности, за које су 

предузете следеће мјере: 

 

- издато је 6  рјешења о отклањању недостатака, 

- издато је 6 рјешења о забрани обављања дјелатности, 

- записником наложене мјере отклањања недостатака у 2 случаја. 

 

 

 КОМУНАЛНА ПОЛИЦИЈА 

 

Комунална полиција у вршењу инспекцијског надзора у области комуналне 

полиције, извршила је 76 контролних прегледа, при чему  су код 59  контролних прегледа  

констатоване неправилности, и за које су предузете следеће мјере: 

- издата су  4 рјешења о отклањању недостатака,  

- издато је 55 прекршајних налога са изреченом новчаном казном у вриједности од 

1.720,00 КМ, 
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 -извршена су 72 деблокирања аута, при чему су издата 72 налога са изреченом 

новчаном казном од 1.440,00 КМ и 

- сачињено је 12  обавјештења и закључака. 

 

 

 

    НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА 

 

                            Сузана Шврака 

 




