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ОБЛАСТ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ХРАНУ 
 

Инспекција за храну врши надзо у складу са прописима и законима који се 
примјењују – користе у раду инспекцијских служби  Републике Српске, Закон о 
инспекцијама у РС, Закон о заштити становништва од заразних болести, Закон о храни , те 
други законски прописи и правилници везани за област инспекције за храну. 
Основна улога ове инспекције је заштита здравља  грађана која се остварује контролом 
провођења прописа у областима: 

-  производња и промет намирница  
- снадбјевање водом за пиће 
- контрола хигијенско санитарних услова објеката, просторија, уређаја и 

опреме за производњу и  промет хране. 
- контрола услова и начин складиштења хране, 
- контрола квалитета и здравствене исправности сировина и готових 

производа 
- преглед евиденције о извршеним лабораторијским испитивањима хране 
- надзор над запосленим лицима у погледу обављања санитарних 

прегледа, додатне едукације о хигијени хране , ношење радне одјеће и 
обуће, те хигијенске манипулације са храном. 

   Циљ рада ове инспекције је подизање нивоа друштвене дисциплине у смислу поштовања 
прописа у наведеним областима чиме се штити здравље становнштва. 
 
    Контролишући одредбе прописане горе наведеним Законима у овом извјештајном периоду 
је извршено укупно 39 редовних и контролних  прегледа   по областима : 
 

           1. Трговина                                                  8 
       2. Занатство                                                10 

                3. Угоститељство                                       21 
У вези са наведеним обављеним инспекцијским прегледима предузете су сљедеће 
корективне мјере: 

 Корективне мјере: 
                   -  11 рјешења о отклањању недостатака  
 
                    У извјештајном периоду евидентно је смањен број редовних прегледа јер је због 
новонастале ситуације инспектор био ангажован у области надзора над спровођењем мјера и 
прописа у циљу спречавања и сузбијања болести изазване новим корона вирусом гдје је 
вршена контрола обавезног провођења прописаних мјера  за реаговање на појаву болести 
изазване новим корона вирусом ( COVID-19) у Републици Српској које је доносио 
Републички штаб за ванредне ситуације Владе Републике Српске као и препоруке Института 
за јавно здравство Републике Српске. На основу података  достављених из ХЕС службе Дома 
здравља Фоча издато 540 рјешења за изолацију, односно карантин   за лица код којих је 
потврђено присуство корона  вируса или су лица остварила контакт са лицима код којих је 
потврђен вирус( COVID-19). 
 
У првим мјесецима извјештајног периода вршено је свакодневно континуирано 
контролисање провођења прописаних мјера код пословних субјеката на подручју општине у 
циљу спречавања појаве и ширења новог CORONA вируса .  
 Контролисане су мјере : 
-ношења маски запослених лица као и корисника услуга 
-обавезне дезинфекције руку запослених лица и корисника услуга 
-обавезне дезинфекције пословних просторија, радних површина,превозних средстава 
-броја особа које могу истовремено боравити у пословном простору 



-одржавање физичке дистанце у  затвореном простору 
-ограничења радног времена 
-забране обављања појединих дјелатности у одређеном временском периоду. 
Број поменутих контрола био је 22. 
У складу са провођењем Закона о заштити становништва од заразних болести контролисано 
је обављање редовних санитарних прегледа запослених лица који раде на производњи и 
промету животних намирница. У складу са принципом самоконтроле прописаним Законом  о 
храни  вршене су редовне анализе (физичко- хемијскe и микробиолошкe) разних узорака 
животних намирница, као брисеви радних површина,  руку запосленог особља, прибора, 
есцајга. Ова испитивања извршила је овлаштена лабораторија ЈЗУ Институт  за јавно 
здравство Бања Лука Регионални центар Фоча, по склопљеним уговорима са субјектима који 
послују са храном.  
  
Т Р Г О В И Н А  
У овој области извршено је 8 инспекцијских  прегледа (редовних и контролних), приликом 
уочених недостатака издато 3 рјешења за  отклањање недостатака. Рјешења се углавном 
односе на отклањање сљедећих недостатака хигијенско санитарни услови објеката у којима 
се обавља дјелатност, посједовања санитарних књижица запосленог ососбља, те услови 
складиштења хране. . Вршене су контроле и предузимане потребне мјере и радње по  
обавјештењима Агенције за безбједност хране БиХ (односно EURASFF) у циљу спречавања 
да се на тржишту нађе храна чија конзумација није безбједна  здравље и живот људи. 
 
 У извјештајном периоду инспектор је вршио контролу промета животних намирница на 
зеленој пијаци. Контроле су вршене код лица која врше промет производа анималног 
поријекла ( производи прераде меса, млијечни производи), а односиле су  се на посједовање 
одговарајуће опреме и прибора), те доказа о обављеном санитарном прегледу ( код лица које 
врше промет производа прераде меса).  
 
З А Н А Т С Т В О  
Из области занатства ( роштиљнице, пекотеке, посластичарнице ) извршено је 10 редовних 
инспекцијска прегледа. Приликом инспекцијског надзора уочени су недостаци, па је у 3 
случаја  рјешењем  наложено отклањање недостатака који се углавном односе  
 -неиспуњавање хигијенско санитарних услова у објектима, ( вршено налагање сезонског 
кречења, чишћења дезинфекције просторија), 
 -непосједовање радне одјеће која задовољава прописне хигијенске услове, те санитарних 
књижица доказ о обављеном обавезном санитарном прегледузапосленог особља. 
  
 У Г О С Т И Т Е Љ С Т В О 
 У извјештајном периоду обављено је 21 инспекцијских прегледа (редовна и контролна)  у 
угоститељским објектима ( ресторани , кафе- барови, гостионице, пицерије, кампови и др. 
угоститељски објекти, ). Приликом санитарног надзора у поменутим објектима 
контролисани су хигијенско санитарни услови у самом објекту, посједовање одговарајуће 
опреме и прибора за обављање дјелатности,   контрола посједовања доказа о обављеном 
санитарном прегледу за запослено особље,те контрола испитивања хигијенске и здравствене 
исправности хране припремљене у контролисаном објекту У вези са наведеним донешено је 
5  рјешења о отклањању недостатака    
У ресторанима није регистрован нити један случај тровања храном (алиментарне 
интоксикације или токсико-инфекције). 
 
О С Т А Л И   П О С Л О В И 
 
Издата 1 спроводнице и рјешења за  пренос посмртних остатака умрлог лица. 



  
 
 
 
О Б Л  А С Т   В Е Т Е Р И Н А Р С К Е   И Н С П Е К Ц И Ј Е 

 
. 
Ветеринарска инспекција врши надзор над примјеном прописа из области здравствене 
заштите животиња и ветеринарске дјелатности, а односе се на : 
     - здравствену заштиту животиња; 
     - обављање ветеринарске дјелатности; 
     - откривање и спречавање појаве, сузбијање и искорјењивање заразних болести; 
     - спречавање појаве и ширење болести које су заједничке за људе и животиње     (зооноза); 
     -ветеринарску контролу у производњи и промету намирница анималног поријекла, 
њихово обиљежавање и надзор у погледу хигијенске исправности и квалитета 
    - ветеринарско санитарну контролу објеката за производњу и промет намирница 
анималног поријекла. 
         
 У извјештајном периоду вршени су континуирани прегледи приликом истовара    
пошиљки производа животињског поријекла које се допремају превозним средствима са 
територије друге општине, у унутрашњем промету намјењених за људску исхрану.  Ови 
прегледи  су се односили на контролу испуњености услова превозних  средстава,  пратеће 
документације,  здравствено- хигијенског стања пошиљке производа животињског 
поријекла. Ових прегледа је било укупно 18.  
Инспекцијски прегледи који се односе на контролу хигијенске и здравствене исправности 
намирница животињског поријекла које се стављају у промет у самосталним трговинским 
радњама, те услови  складиштења и чувања истих вршени су кроз прегледе евидентиране  у 
области инспекције за храну. 
Вршеноје узорковање конзумних јаја произвођача КПЗ Фоча ПЈ“Дрина“ и рибе произвођача 
д.о.о „Бутрекс“ рибњаку Врело Крупице Јелеч на присуство резидуа, у склопу редовног 
мониторинга које проводи Канцеларија за ветеринарство БиХ. Резултати испитиваних 
параметара задовољавају Правилник о максимално дозвољеним количинама фармаколошко 
активних материја у производима животињског поријекла код свих достављених узорака. 
У области мјера за спречавање заразних болести животиња извршен један ванредни преглед 
код физичког лица ,издато једно рјешење о отклањању недостатака  и један прекршајни 
налог због непровођења мјера прописаних Законом о ветеринарству РС. 
  
 У протеклом периоду није регистрована појава зооноза које се сузбијају Законом на 
епизоотиолошком подручју наше општине.  
 
 
 

                                                                          Инспектор за храну и ветеринарски и нспектор 
                                                                                                             Сања Шолаја 


