
ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА РИБАРСТВО -  ЗА 2017. ГОДИНУ 

 

 

План рада инспекције за рибарство за 2017. годину направљен је у складу са важећом законском регулативом . 

 

Инспекцијски надзор вршиће се у складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и подзаконских аката донетих на 

основу истог.   

Републичка инспекција за рибарство поступа у складу са следећим законима: 

1. Закон о инспекцијском надзору  

2. Закон о општем управном поступку 

3. Закон о државној управи 

4. Закон о прекрашајима 

5. Закон о привредним преступима  

6. Кривичног законика 

7. Закон о планирању и изградњи 

Део надлежности по Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, поверен је Аутономној покрајини. Такође, на територији 

Аутономне покрајине инспекцијски надзор  врши покрајинска инспекција.  У складу са чланом 12., став 11 Закона о инспекцијском надзору, 

републичка инспекција за рибарство, врши координацију послова инспекцијског надзора из делокруга републичке инспекције поверених 

аутономној покрајини, применом овлашћења у вршењу надзора над радом прописаних законом којим се уређује државна управа.  

 

У Одељењу за рибарство запослено је укупно 8 државних службеника  (7 инспектора и нчелник Одељења) од којих је двоје запослених у 

седипту Министарства а 6 инспектора је распоређено у следећим јединицама локалне самоуправе:  Град Нови Сад, Велико Градиште, Кладово, 

Град Ниш, Врање и Краљево. Сви инспектори поседују службено моторно возило, довољне количине горива за инспекцијски надзор на целој 

територији РС као и све остале неопходне услове за неометан рад (канцеларију, рачунар, интернет).  

На нивоу одељења предвиђено је око  20 % очекиваних ванредних инспекцијских надзора по представкама грађана или по захтеву субјеката 

контроле. 

 

Процена ризика корисника рибарских подручја урађена је за кориснике који су 2016. године користила рибарска подручја по Уговору о 

привременом коришћењу рибарског подручја. С обзиром да ће првом половином новембра бити отворен конкурс за доделу рибарских подручја 

за период 2017 – 2026. годину, очекивано је да ће бити нових корисника РП за које не постоји процена ризика. Током 2017. године, сви нови 

корисници рибарских подручја биће сврстани у ниво критичног ризика. 

 



I КВАРТАЛ II КВАРТАЛ III КВАРТАЛ IV КВАРТАЛ 

Инспекцијски надзор спровођења програма корисника рибарских подручја 

  Контрола рада рибочуварске службе корисника рибарских 

подручја на терену 

  

Контрола промета рибе   Контрола промета рибе 

  Контрола дистрибутера 

дозвола за рекреативни 

риболов 

  Контрола дистрибутера 

дозвола за рекреативни 

риболов 

  Контрола привредних рибара и рекреативних риболоваца   

Квартална контрола уплата накнаде за коришћење рибарског подручја  

Квартална контрола средстава потребних за спровођење програма управљања рибарским подручјем, начин обезбеђивања и 

коришћења тих средстава 

Контрола корисника рибарских подручја у заштићеним подручјима 

 

Инспекцијски надзори по решењима, дозволама,сагласностима... из области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда 

Ванредни инспекцијски надзор у случају већег угинућа риба на риболовним водама 

Ванредни инспекцијски надзори који се врше по захтеву надзираног субјекта као утврђујући у складу са посебним законом и 

као потврђујући  

Ванредни инспекцијски надзори који се врше по захтеву правног или физичког лица или са циљем предузимања хитних мера  

када је процењен ризик висок или критичан 

Контролнии и допунски инспекцијски надзори  

Превентивно деловање инспектора пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту на лицу места - службене 

саветодавне посете  

Сарадња са истражним и правосудним органима 

Вођење евиденције о поднетим пријавама за привредни преступ, прекршајним и кривичним пријавама 

Вођење евиденције о одлукама надлежних судских органа 

Припрема и израда месечног и Годишњег извештаја о раду 

Учествовање инспектора у едукацијама (тренинзи, семинари, радионице, студијска путовања...)  

 

 


