
З А П И С Н И К 

               Са радног састанка начелника Пчињског управног округа и начелника и шефова
инспекцијских служби, одржаног 04.11.2015. године у канцеларији начелника, са почетком у
9 часова.
                 Констатовано је да су састанку присуствовали: Слободан Ђорђевић - начелник
тржишне  инспекције;  Милетије  Стојановић  -  шеф  инспекције  рада;  Биљана  Ђорђевић  -
координатор  ветеринарске инспекције; Ранко Нововић- шеф санитарне инспекције; Марина
Ђорђевић  -  еколошка  инспекторка;  Драгица  Павловић  -  туристички  инспектор;   Миле
Голубовић  -  шумарски  инспектор;  Горан  Станковић  -  водни  инспeктор;   Јован  Илић  -
инспектор за друмски саобраћај и Милорад Костић - пољопривредни инспектор.
                Начелник округа је за састанак предложио следећи дневни ред:

1. Извештај о раду за октобар месец  2015.године.
2. Активности инспекцијских служби у Прешеву поводом прилива миграната.
3. Разно.
- Слободан Ђорђевић -  начелник  тржишне инспекције, у свом извештају о        

раду за октобар месец 2015.године, наводи да је тржишна инспекција извршила укупно 108
контроле,  поднела 25 Захтев за покретање прекршајног поступка. У поступцима контрола
донето  је укупно 35 управна  решења  о  отклањању  недостатака  и  привременој  забрани
промета  робе  и  обављању  услуга,  18  решења  о  одузимању  робе,  4  решења  о  коначном
одузимању робе за повреду права интелектуалне својине. Стављена  је ван промета роба у
вредности од 61.200,00 динара због не вођења евиденције и исправа о набавци. Планиране
активности  су  углавном  реализоване,  а  све  контроле  су  рађене  по  налозима  начелника
Одељења,  у  вези  пријава  потрошача  и  по  достављеним  налозима  из  седишта  Сектора
тржишне инспекције.

-  Милетије Стојановић - шеф инспекције рада, у свом извештају наводи да је из 
области радних односа извршено укупно 40  инспекцијских  надзора по службеној дужности,
од тога 23 делимичних надзора, 5 потпуних и 17 надзора по захтевима странака. Укупно је
затечених на раду 292 радника и са 232 лица након надзора заснован је радни однос. Донето
је 7 решења за отклањање недостатака по члану 236. Закона о раду и 2 решења по члану 271.
наведеног  закона.  Поднешена  су  2  захтева  за  покретање  прекршајног  поступка  против
правног и одговорног лица. По основу прекршајних налога укупно је изречено 11 мандатних
казни и наплаћен је износ од 295.000,00 динара. Из области безбедности и здравље на раду
укупно  је  извршено  17  службених  надзора,  од  тога  прегледа  4  редовних  прегледа  ,  4
контролних   надзора,  3  надзора  по  захтеву  странке  и  6  прегледа  пословних  просторија.
Донета  су  5  решења  којим  су  наложене  мере  за  отклањање  8  недостатака  из  области
безбедности и здравље на раду и 1 решење о забрани рада. Нису донети захтеви за покретање
прекршајног поступка против правних и одговорних лица и нема кривичних пријава. Што се
тиче  интегрисаних  инспекцијских  надзора  извршено је  33  надзора,  поднето  7  захтева  за
покретање  прекршајног  поступка  против  правног  и  одговорног  лица  и  1  захтев  против
предузетника. Донета су 16 решења којим су наложене мере за отклањање 52 недостатка из
области  безбедности  и  здравља  на  раду,  нема  решења  о  забрани  рада.  Током  надзора
затечено је 22 лица на фактичком раду и са 16 лица након надзора заснован је радни однос.
По основу прекршајних налога изречена је 1 мандатна казна и наплаћен износ од 25.000,00
динара.  Контроле рада на црно у октобру месецу је  затечено током надзора 261 лице на
фактичком  раду  и  са  248  лица  након  надзора  заснован  је  радни  однос.  У  извештајном
периоду извршено је 7 контрола забране пушења, обухваћено је 222 запослених. Пријављено
је 22 повреде на раду и то 21 лака повреда и 1 тешка повреда на раду. 

- Ранко Нововић - шеф санитарне инспекције, наводи да је у октобру  месецу укупно
радило 4 инспектора, извршено је 172 прегледа  по службеној дужности,  и то 144 редовних
прегледа,  1  ванредни и  27  контролна  прегледа.  Донето  је  31  писано решење од  тога  13
решења  о  отклањању  недостатака,  3  решења  забране  коришћења  стерилизатора  у
здравственим објектима,  1  решење забране употребе воде за пиће у школском објекту,  1
решење забране рада лицу које је затечено без доказа о обављеном повременом здравственом



прегледу и 11 решења забране рада лицима - клицоноше.Контролом извршења наложених
мера  решењима  у  27  објекта,  констатовано  је  да  је  у  свим  објектима  поступљено  по
наложеним мерама. За контролу хигијенског стања у објектима под санитарним надзором
узето  је  укупно  56  бриса  са  радних  површина,  уређаја  и  прибора  и  34  бриса  са  руку
упошљених лица. У току инспекцијског надзор, због кршења законских прописа издата су 11
прекршајна налога и поднет један захтев за покретање прекршајног поступка. Контролисано
је  301  лице,  које  подлеже  санитарном  надзору.  У  објектима  здравствене  заштите
контролисано је укупно 27 лица која подлежу обавезним здравственим прегледима и 26 лица
која  подлежу  обавезној  вакцинацији  против  акутног  вирусног  хепатитиса  ,,б,,.  Дана
23.10.2015.године код пацијента на Ортопедско-трауматолошком одељењу Опште болнице
Врање, З.Ц. Врање забележен је позитиван налаз бактерије  Clostridium difficile. Пацијент је
на даље лечење премештен истог дана на инфективно одељење Опште болнице Врање, где се
тренутно  налази.  По  обављеној  дезинфекцији  на  ортопедском  одељењу,  дана
27.10.2015.године, радници центра за хигијену и хуману екологију ЗЗЈЗ Врање, узели су 10
бриса  са  инструмената,  опреме,  апаратура,  намештаја,  површина,  болесничког  рубља  на
микробиолошку  исправност.  По  изјави  начелника  ортопедско-трауматолошког  одељења
болнице у  Врању и  одговорних  лица  са  инфективног  одељења,  пацијент  је  за  све  време
хоспитализације  био  у  стабилном  стању.  Санитарни  инспектор  је  обавио  инспекцијски
надзор на одељењу и донео решење за отклањање недостака.У овом извештајном периоду на
територији  округа  није  забележена  епидемија  тровања  храном  у  објектима  који  су  под
санитарним надзором.  Кроз  транзитно  прихватни  центар  за  мигранте  у  Прешеву  дневно
пролази  око  5000  хиљаде  миграната.  Просечно  се  задржавају  око  2  сата,  до  добијања
потребних папира и организовано одлазе ка северу земље.  Поред раније  постављених 11
шатора постављена су два нова  велика шатора.  Представници Црвеног крста мигрантима
деле појединачна оригинална паковања хрене. Здравствена заштита миграната се одвија по
устаљеном  плану  и  програму.  ЗЗЈЗ  није  пријавена  ни  једна  заразна  болест  од
епидимиолошког значаја за саме мигранте и наше локално становништво.

- Еколошка инспекција - Maрина Ђорђевић еколошка инспекторка је коментарисала
свој извештај о раду у коме наводи да је вршила редовне и ванредне инспекцијске прегледе у
привредним  субјектима,  поступала  по  пријавама  и  жалбама  грађана,  правовремено
обавештавала  и  информисала  заинтересовану  јавност,  контролу  донетих  решења  као  и
поступање по налогу начелника Одељења. Извршени су инспекцијски прегледи оператера
који се налазе на списку постојећих  IPPC постројења на територији Пчињског управног
округа - ,,Knauf Insulation,, доо Сурдулица и то за контролу следећих области: заштита од
буке у животној средини и поступање са отпадом. Извршени су  прегледи који се односе на
контролу извршења решења и то код оператера ,,Грот,, АД Крива Феја и ,,Белинова 2014,,
доо Владичин Хан. По захтеву оператера извршен је преглед који се односи на испуњеност
услова  са  аспекта  заштите  животне  средине  за  обављање  енергентских  делатности  на
бензиској  пумпи  ,,АГИМИ,,  доо  Бујановац.  У  октобру  месецу  су  извршени  заједнички
инспекцијски  прегледи  са  градским  инспекторима  заштите  животне  средине  ГУ  Града
Врања. Извршени су редовни надзори у ,,Бат,,ад Врање и ванредни надзор код оператера
,,Морава Ентеријери,, доо Врање, с.Ћуковац, по пријави која се односила на буку.

- Биљана Ђорђевић -   координатор ветеринарске инспекције  наводи да је 
ветеринарска инспекција сачинила 180 записника и 25 записника за наплату за извршене
ветеринарско-санитарне  прегледе.  Донето  је  25  решења  за  наплату,  за  извршене
ветеринарско-санитарне  прегледе  у  производњи  и  промету  и  86  решења  за  отклањање
недостатака  у  објектима  и  спровођењу  послова  Програма  мера  здравствене  заштите
животиња. Поднели су 28 захтева за покретање прекршајних поступака. На линији клања
исконтролисано је клање 27 говеда и 190 свиња. У прерадама меса исконтролисано је 132.955
кг. сировог меса од чега је произведено 11.258 кг. готових производа од меса. У млекарама је
откупљено 318.507 литара сировог млека, а произведено 271.855 кг.производа од млека. По
позиву  полиције  обавили  су  контроле  у  вези  нелегалног  промета  хране  и  животиња.
Контролисан  је  промет  у  магацинима  за  складиштење  хране  и  коже  и  вуне  и  утовар-
транспорт  животиња  на  сточним  пијацама.  У  октобру  месецу  фактурисано  је  на  име



обављених ветеринарско-санитарних прегледа у производњи и промету 151.509.00 динара,
наплаћено 153.983,00 динмара,  на име републичких административних такси фактурисано је
305.850,00 динара а наплаћено 290.250,00 динара. 

- Милорад Костић - пољопривредни инспектор наводи да је Одељење  
пољопривредне  инспекције  за  безбедност  хране  биљног  и  мешовитог  порекла   укупно
извршило 10 контрола у производњи, 3 контроле у промету и 2 контроле по пријави  странке.
Укупно  је  одрађено  15  котрола,  донета  су  2  решења о  наложеним мерама.  Контроле  су
вршене  по  радном  налогу  начелника  пољопривредне  инспкеције  из  Београда.
Пољопривредни инспектор Драгослав Станковић је на боловању.

-  Драгица Павловић  - начелник туристичке инспекције, захваљује се начелнику 
Округа  за  уређење  пословних  просторија  у  којима  су  смештени туристички  инспектори.
Наводи да  је  у  октобру месецу укупно извршено 82  контроле  од тога  65 контроле  и  17
контрола  извршења  решења.  Донето  је  5  решења  о  привременој  забрани  обављања
делатности, 15 решења за утврђене неправилности за 47 мере. Судији за прекршаје поднето
је 25 захтева за 43 решења. Што се тиче редовних контрола и предузетих мера укупно је
извршено 74 контроле, донето је 4 решења о привременој забрани и 13 решења о отклањању
неправилности  за  39  мере.  Судији  за  прекршаје  поднето  је  22  захтева  за  35  прекршаја.
Предузете мере у контролама по пријавама укупно је извршено 8 контрола, донето 1 решење
о привремној забрани и 2 решења о отклањању нерпавилности за 8 предузете мере. Судији за
прекршаје  је  поднето  3  захтева  за  8  учињених  прекршаја.  Начелница  наводи  да  имају
проблема са ПУ Сурдулица,  која  их  позива сваке  недеље да  врше контроле у  објектима
(продавницама) које се налазе поред стадиона. Сваке недеље иде туристичка инспекција да
котролише точење пића у продавницама и при том петком обавезно држе састанак а суботом
за време утакмице врше контролу.  

- Миле Голубовић  - шумарски инспектор  наводи да је у октобру месецу шумарска 
и  ловна  инспекција  укупно  извршила  31  преглед  у  државним  шумама  и  20  прегледа  у
приватним шумама. Прегледи у државним шумама односи се на: Закон о шумама и извршене
су  17  прегледа  који  су  се  односили  на  планска  документа,  такође  вршена  је  контрола
сечишта у току и по завршетку сече и завођењу шумског реда након сече, донето је 1 решења
за  санацију  пожаришта.  Из  области  Закона  о  здрављу  биља  имали  су  2  прегледа  на
спровођењу прописаних мера за спречавање и сузбијање биљних болести и штеточина. Из
области Закона о ловству имају укупно 12 прегледа који се односе на планска документа.
Што се тиче прегледа у шумама они се односе на Закон о шумама 20 прегледа а контроле се
односе на бесправне сече и промета дрвених сортиметана од стране сопственика шума. За
непоштовање одредаба Закона о шумама када се ради о сечи шума у приватној својини без
претходно поднетог захтева за сечу Служби за приватне шуме ЈП ,,Србија шуме,, ШГ Врање,
поднета су 16 Захтева Прекршајном суду и донета су 4 Закључка о обустави поступка у вези
промета дрвета.

- Горан Станковић - водни инпспектор наводи да је у октобру месецу извршио 
прегледе из области коришћења вода,  области штетног дејства вода и заштита вода и то
првенствено по налозима шефа водне инспекције.Укупно је донео 15 записника, 8 службених
белешки, 4 решења, поднео 1 пријаву за привредни преступ и донео 1 информативни акт. У
току месеца по налогу шефа вршен је инспекцијски надзор у Јабланичком управном округу.

- Јован Илић - инспектор за друмски саобраћај достави је извештај о раду у коме 
наводи да је извршио укупно 6 редовна прегледа,  12 прегледа по службеној  дужности, 1
ванредни преглед. Сачинио је 6 записника, 1 службену белешку, 1 допис. Донео је 6 решења,
6  решења  о  извршењу,  6  решења привремено  одузете  дозволе  и  6  забране.  Поднео  је  1
прекршајну пријаву и 16 прекршајних налога.

- Славиша Булатовић - начелник Пчињског управног округа, је присутне упознао 
да  је  почетком  октобра  месеца  био  на  састанку  код  министарке  државне  управе  Кори
Удовички.  Навео  је  да  су  на  састанку  присуствовали  сви  начелници  Округа  и  похвалио
коректним односом који има са свим шефовима и начелницима инспекцијских служби, и
скренуо пажњу да се други начелници Округа не могу похвалити тиме.

- Присутни су у обавези да доставе информацију о потребном броју инспектора за 



сваку инспекцију посебно, јер из министарства државне управе и локалне самоуправе траже
информацију  везану  за  све  инспекцијске  службе  које  имамо  на  територији  Пчињског
управног округа. Траже укупан број инспектора и потреба број нових инспектора, за сваку
инспекцију понаособ.

у Врању,  04.11.2015.године
 Записник водио                                                                                     Оверава

             ШЕФ ОДСЕКА            НАЧЕЛНИК
            Наташа Цветковић                                                      ПЧИЊСКОГ УПРАВНОГ ОКРУГА

      Славиша Булатовић, дипл.правник


