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1. ПРАВНИ ОСНОВ 
 

На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15) 
сачињен је Извештај о раду Инспекције за рибарство за 2017. годину са прописаним 
информацијама и подацима. 
 
2. НАДЛЕЖНОСТ ПОСТУПАЊА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА РИБАРСТВО 
 

У Републици Србији на снази је Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 

(„Службени гласник РС”, бр. 128/14).  Инспекцијски надзор над спровођењем овог закона у 

складу са Законом о министарствима (''Службени гласник РС'' број 44/14, 14/15, 54/15, 96/15-

др. Закон и 62/17) врши министарство надлежно за послове заштите животне средине преко 

надлежног  инспектора, сагласно одредбама члана 56. став 1. Закона о заштити и одрживом 

коришћењу рибљег фонда. 

Инспекцијске надзоре над спровођењем Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда у 2017. години вршили су инспектори за заштиту животне средине из области заштите 
рибљег фонда у складу са са правима, дужностима и овлашћењима прописаним: 
 
1) Чланом 55, чланом 56, и чланом 57. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 

фонда („Службени гласник РС”, бр. 128/14); 
2) Законом о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15); 
3) Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16); 
4) Законом о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 65/13, 13/16 и 98/16); 
5) Законом о привредним преступима („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 

10/86 - пречишћен текст, 74/87, 57/89 и 3/90 и „Службени лист СРЈ“, бр. 27/92, 16/93, 31/93, 
41/93, 50/93, 24/94, 28/96 и 64/01 и „Службени гласник РС“, број 101/05 - др. закон) и 

6) Кривичног законика („Службени гласник РС”, бр. 85/05, 88/05, 107/05, 72/09, 111/09, 
121/12, 104/13, 108/14 и 94/16). 

 
Инспекцијски надзори  у 2017. години вршени су складу са Годишњим планом инспекцијског 
надзора Инспекције за рибарство, који је сагласно одредби члана 10. став 6. Закона о 
инспекцијском надзору објављен на интернет страници: http://www.ekologija.gov.rs   
Министарства заштите животне средине. 
 
На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, вршење инспекцијског 
надзора на територије аутономне покрајине Војводина  поверено је  органима аутономне 
покрајине. 
 
3. ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОДАЦИ О РАДУ 
 
Годишњи извештај о раду Инспекције за рибарство за 2017. годину садржи следеће 
информације и податке: 
 
1) Превентивно деловање 

 
Инспекција за рибарство је током 2017. године у циљу превентивног деловања, редовно, 
благовремено и детаљно информисала надзиране субјекте везано за примену одредби Закона о 
заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда и подзаконских аката, пружањем стручне и 
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саветодавне подршке надзираним субјектима (корисницима рибарских подручја, 
предузетницима који обављају привредни риболов и врше промет рибе). 
 
 
2) Службене саветодавне посете 
 

У циљу певентивног деловања, инспекција за рибарство је у 2017. години извршила 16 
службених саветодавних посета  у сврху давања стручних и практичних савета и препорука 
надзираним субјектима, везаних за тумачење и примену Закона о заштити и одрживом 
коришћењу,   који се односе на: 

- обавезу чувања рибарског подручја и овлашћења рибочувара, 
- практичних савета рибочуварској служби везаној за сачињавање записника лицима 

затеченим у прекршају на риболовној води, како би се смањила могућност одбацивања 
захтева за покретање прекршајних поступака због процедуралних грешака, 

- обавезе корисника при  издавању дозвола за привредни риболов, 
- права и обавезе предузетника-привредних рибара. 

 
3) Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим 

прописом, који се мери помоћу контролних листи 
 

У складу са Годишњим планом инспекцијског надзора Инспекције за рибарство за 2017. годину, 
извршени су: 
1. Редовни инспекцијски надзори корисника рибарских подручја. 
2. Редовни инспекцијски надзори корисника рибарских подручја у заштићеним подручјима. 
3. Редовни инспекцијски надзори правних лица, предузетника и физичких лица која обављају 

привредни и рекреативни риболов и промет  рибе. 
4. Редовни инспекцијски надзори нерегистрованих субјеката. 
5. Ванредни инспекцијски надзори на захтев странке. 
6. Ванредни инспекцијски надзори по представкама грађана. 

 
Редовним инспекцијским надзорима обухваћено је 13 корисника рибарских подручја, 15 
корисника рибарских подручја у заштићеном подручју, 236 предузетника који се баве 
привредним риболовом и  предузетници  који се баве прометом рибе.   

У складу са годишњим и оперативним планом за 2017. годину  извршено је  518  редовних 
инспекцијских надзора, 172 ванредна инспекцијска надзора (утврђујућих, потврђујућих и 
хитних поступања) и 34 инспекцијских надзора над нерегистрованим субјектима.  

Редовни инспекцијски надзори вршени су са издатим налозима за инспекцијски надзор и 
надзирани субјекти су о планираним инспекцијским надзорима обавештени на прописани 
начин и у прописаним роковима сагласно одредбама Закона о инспекцијском надзору. 
Надзирани субјекти нису обавештавани о инспекцијском надзору само у случајевима када је 
процењено да би обавештавање субјекта умањило ефекат инспекцијског надзора, што је било 
јасно наглашено у Налогу за инспекцијски надзор. 

О извршеним редовним и ванредним инспекцијским надзорима инспектори за рибарство 
сачињавали су записнике о инспекцијском надзору по општем обрасцу, који су достављени 
надзираним субјектима приликом надзора или  у року од осам радних дана од завршетка 
инспекцијског надзора. Надзирани субјекат имали су право да у писаном облику ставе 
примедбе на записник, у року од пет радних дана од његовог пријема. Примедби на записнике 
није било. 
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У редовним инспекцијским надзорима, као и у ванредном инспекцијском надзору, учествовали 
су инспектори за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда, Министарства 
заштите животне средине, Сектора за надзор и предострожност у животној средини, Одељења 
за рибарство, са седиштем у Београду, Нишу, Владичином Хану, Кладову, Великом Градишту, 
Краљеву и Новом Саду, према сачињеном Оперативном плану за 2017. годину. 

У вршењу инспекцијских надзора инспектори су поступали у складу са правима, дужностима и 
овлашћењима прописаним Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, Законом 
о инспекцијском надзору и Законом о општем управном поступку.  
 
Наређене мере према надзираним субјектима, надлежни инспектори утврђивали су решењима, 
сагласно одредби члана 56. став 1. Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда 
члана 37. став 1. Законa о инспекцијском надзору и члана 136. став 1. Закона о општем 
управном поступку. 

Ниво усклађености 

Од укупног броја корисника рибарских подручја, у складу са контролним листама и проценом 
ризика, инспектори су утврдили  да је ниво усклађености пословања и поступања са законом и 
другим прописима 61,54%.  
 
 Од укупног броја корисника рибарских подручја у заштићеном подручју, у складу са 
контролним листама и проценом ризика, инспектори су утврдили  да је ниво усклађености 
пословања и поступања са законом и другим прописима 46,67%. 
  
Од укупног броја предузетника чија делатност је привредни риболов и промет рибе на основу 
контролних листа и процене ризика утврђено је да је ниво усклађености пословања и 
поступања са законом и другим прописима 98,31%. 

 

4) Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по 
законом заштићена добра, права и интересе (корективно деловање инспекције) 

 
Током 2017. године, а посебно у летњем периоду инспектори Одељења за рибарство по 
обавештењу корисника рибарских подручја, извршили су више инспекцијских надзора везаних 
за угинуће риба којих је током лета било на готово свим рибарским подручјима.  

1. Прво угинуће рибе  пријављено је 01.07.2017.године на РП ''Сава'' чији је корисник 
''Cassini fishing'' d.o.o.  Ариље, на водотоку реке Јадар код Крупња. Приликом инспекцијског 
надзора на обали је затечена бело жућкаста желатинаста супстанца непознатог порекла, па је 
наложено узорковање, како би се утврдило  да ли се ради о опасном отпаду, који је могао 
проузроковати угинуће, с обзиром да на наведеној локацији нису уочени испуста отпадних 
вода. Поред инспектора за рибарство на локацији су били присутни и полицијски инспектор из 

ПС Крупањ, републички ветеринарски инспектор, републички водопривредни инспектор. Корисник 

је извршио прикупљање угинуле рибе, разврставање по врстама и узрасној структури (1.727 јединки 

аутохтоних врста рибе) и  уклонио је са локације на безбедан начин.   
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2.    Друго  угинуће рибе  пријављено је 27.07.2017. године на РП ''Западна Морава'' на 
Рашчишћанској реци код  Ивањице чији је корисник ''Balkan Eco team'' d.o.o Пријепоље. Том 
приликом прикупљено је 2006 јединки угинулих аутохтоних врста рибе. Инспектор за 
рибарство је приликом инспекцијског надзора утврдио да су  у то време извођени  радови на 
изградњи моста.  
3.   04.08.2017. године на истом рибарском подручју, на реци Деспотовици у Горњем 
Милановцу, инспектору је пријављено угинуће рибе. Инспектор за заштиту животне средине је 
на лицу места затекао радну машину, ЈП за изградњу  Горњи Милановац која је у кориту реке 
изводила хидролошке радове, што је у неповољним хидрометеоролошким условима (изузетно 
висока температура воде и низак водостај) довело до угинућа 505 јединки аутохтоне врсте 
рибе. Радови су одмах прекинути како би се избегло даље угинуће.  
4. 07.08.2017. године на РП ''Западна Морава'' на реци Западна Морава код места Јелен до, 
пријављено је ново угинуће. Том прилико прикупљено је 1.563 јединки аутохтоних врста риба. 
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Извршен је узорковање воде и угинуле рибе. У близини ове локације налази се испуст отпадних 
вода кречане ''Јелен до'', али је након добијања резултата анализа воде утврђено да није било 
загађња водотока. 
5.       08.08.2017. године На РП ''Велика Морава 1'', корисник је  на акумаулацији Гружа пријавио 
масовно угинуће шкољки. С обзиром да је акумулација Гружа (Книћко језеро), намењена за 
водоснабдевање, у језеро се не упуштају отпадне воде. Корисник рибарског подручја прикупио 
је угинуле шкољке и на тај начин спречио евентуалне  последице по животну средину и 
здравље људи. 
6.       08.08.2017.године пријављено је и угинуће 4.728 јединки аутохтоних врста рибе, на  РП 
''Колубара'', на водотоку реке Рибнице код Мионице. Угинуће је пријављено у вечерњим 
сатима. По изјави очевидаца у водоток је испражњена цистерна сурутке из млекаре. Корисник 
је обавестио jавног тужиоца, полицију и републичког водног инспектора, који су изашли на 
лице места и предузели мере и радње у складу са својим овлашћењима. Извршено је 
узорковање воде од стране Агенције за заштиту животне средине,  а корисник је по налогу 
инспектора за рибарство узео и узорак рибе, који је предат Научном институту за 
ветеринарство Србије. Рибочуварска служба је прикупила угинулу рибу и тада је констатовано 
да се ради о угинућу веће количине рибе и то  у дужини од 3 km водотока. Прикупљањем 
угинуле рибе спречено је даље загађење водотока и евентуалне последице по животну средину. 
7.    08.08.2017.године пријављена су још два угинућа рибе на РП ''Јужна Морава 2'' и то на 
водотоку реке Јужне Мораве код Суповца где се радило о незнатној количини угинуле рибе (20-
ак јединки). Приликом инспекцијског надзора утврђено да на том делу водотока нема испуста 
отпадних вода и да је вероватни узрок угинућа низак  водостај  и висока температура воде. 
Друго угинуће истог дана пријављено је на реци Јабланициу Лебану. На наведеној локацији 
инспектор за рибарство констатовао је да је корито реке скоро без воде, а да се угинула риба 
налази у заосталим барицама у кориту реке. На наведеној локацији уочен  је велики број 
испуста канализационих отпадних вода. Такође је утврђено да је кориту реке Јабланице готово 
пресушило због преграђивања водотока Јабланице за потребе рудника ''Леце''. Ради 
спречавања штетних последица по здравље људи, корисник је прикупио  око 150 кг угинуле 
рибе, али због стања у коме се она налазила није било могуће извршити идентификацију по 
врстама. 
8.      09. августа  2017. године дошло је до угинућа риба на Угриновачком каналу у Угриновцима 
– општина Земун, који припада каналској мрежа  хидромелиорационог система  ''Галовица'', 
што представља први знак загађења водотока,  о угинућу је обавештен инспектор за рибарство. 
Рибочуварска служба ЈП ''Србијашуме'', и стручно лице овог корисника реаговали су 
благовремено и предузели све мере и радње у складу са својим овлашћењима. Извршили су 
прикупљање, разврставање по врстама и мерењу угинуле рибе, и ангажовали Зоохигијену 
Града Београда, како би се прикупљена риба уништила на прописан начин и спречиле 
евентуалне  последице по животну средину и здравље људи. Резултати анализа воде указали су 
на повишену температуру воде која је у моменту угинућа била чак 320 С, као и на органско 
загађење читавог канала. Важно је напоменути да у  Угриновцима нема индустријских објеката 
и  осим испуста атмосферских и комуналних отпадних вода нису уочени други испусти. 
9.    Дана 09.08.2017.године од стране корисника РП ''Јужна Морава 1'', ''Асоцијација Ветерница 
Власина'' доо Лесковац,  инспекција за рибарство обавештена је о још 3 угинућа на риболовним 
водама овог подручја и то на водотоку реке Ветернице код Пирота,, Нишаве код 
Димитровграда  и Јужне Мораве код Бујановца. У сва три пријављена случаја радило се о 
незнатној количини рибе (по неколико примерака). До угинућа рибе у Нишави код 
Димитровграда дошло је на локацији испод испуста колектора  комуналних отпадних вода. У 
сва три случаја корисник је прикупио угинулу рибу. 
10.    13.08.2018.године Корисник РП ''Јужна Морава 2'', ДОО ''Јужна Морава два'' Ниш, пријавио 
је угинуће рибе на реци Нишави код Суповца. Том приликом инспектор за рибарство је 
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констатовао да је угинула незнатна количина рибе, као и да је до угинућа дошло код колектора 
отпадних вода градске канализације Ниш.  
11.    17.08.2017. године  ''Асоцијација Ветерница Власина'' доо Лесковац, пријавила је угинуће 
незнатне количине рибе на водотоку реке Јужна Морава код места Чукавац, до кога је с 
обзиром да на том вододтоку нема испуста отпадних вода, због неповољних 
хидрометеоролошких услова (изузетно низак водостај и високе температуре воде и ваздуха). 
Прикупљањем угинуле рибе спречено је евентуално загађење водотока. 
12.    28.08.2017. године од стране корисника РП ''Јужна Морава 2'' пријављено је угинуће рибе 
на водотоку реке Топлице код Куршумлије. Прикупљено је 863 јединки аутохтоних риба. 
Индустријски објекат који своје отпадне воде упушта у Бањску реку која се улива у Топлицу, је 
одмах прекинуо са испуштањем отпадних вода, како би се спречило даље угинуће риба. 
13.   Још два угинућа пријављена су на РП ''Сава'' 29.09.2017.год у церском каналу и на РП 
''Колубара'', на реци Рибници код Мионице. 23.10.2017. године. Количина угинуле рибе је у оба 
случаја била незнатна, а инспектир су поступали у складу са својим овлашћењима.  
 
Приликом сваког угинућа које је горе наведено, приступало се прикупљању угинуле рибе и 

њено уклањање на еколошки безбедан начин, како би се спречило евентуално даље загађење 

животне средине и опасност по здравље људи и животињски свет.  
 

5) Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерама спроведеним према њима 
 

У поступку редовних инспекцијских надзора нерегистрованох субјеката, инспектори су 
извршили  37  контролa и затекли  24 нерегистрована субјекта у обављању делатности, што 
чини 64,86 % од укупно извршених надзора над нерегистрованим субјектима.  
Инспекција за рибарство је према нерегистрованим субјектима затеченим приликом 
инспекцијског надзора,  поступала  у складу са чланом 33. Закона о инспекцијском надзору. 
 
6) Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству 
 
У 2017 години инспектори  Одељења за рибарство, поступали су у складу са Годишњим и 
Оперативним планом инспекцијског надзора. Ради уједначења праксе инспекцијског надзора, 
Оперативним планом је дефинисан временски оквир (квартал) у коме ће инспектори вршити 
одређену врсту надзора.  
Током целе године вршени су инспекцијски надзори који су се односили на спровођење 
програма корисника рибарских подручја, Инспекцијски надзори по решењима, 
дозволама,сагласностима... из области заштите и одрживог коришћења рибљег фонда, 
превентивно деловање инспектора пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном 
субјекту на лицу места – службене саветодавне посете, Контролни и допунски инспекцијски 
надзори, 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. 
Квартално су се вршиле контроле уплата накнаде за коришћење рибарског подручја, контрола 
средстава потребних за спровођење програма управљања рибарским подручјем, начин 
обезбеђивања и коришћења тих средстава. 
Оперативним планом редовне контроле рада рибочуварске службе биле су предвиђене за II и 

III квартал, контрола промета рибе за  I, II и  IV, а контрол, контроле  дистрибутера дозвола за 
рекреативни риболов  за II и  IV квартал  
Контроле привредних рибара и рекреативних риболоваца Оперативним планом предвиђене су 
за I, II и III квартал. 
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7) Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора 
 
На основу сачињеног и одобреног Плана инспекцијског надзора инспекције за рибарство за 
2017. годину, планирано је да инспектори Одељења за рибарство врше редовне инспекцијске 
надзоре корисника рибарских подручја, корисника рибарских подручја у заштићеним 
подручјима, предузетника регистрованих за излов рибе на рекама (обављање привредног 
риболова) и промет рибе.  Планиране су следеће контроле: 

- контролу уплате накнаде за коришћење рибарског подручја, 
- контролу средстава потребних за спровођење програма управљања рибарским подручјем, 

начин обезбеђивања и коришћења тих средстава 
- контролу 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 
Радним циљевима дефинисано је да инспектори на месечном нивоу имају најмање 5 редовних и 

вaнредних инспекцијских надзора, што на годишњем нивоу износи 385 инспекцијских надзора. 
Број ванредних инспекцијских надзора није процентуално  утврђен годишњим планом за 2017. годину.  
 
Реализација Плана инспекцијског надзора 2017 
 

Анализом остварених резултата, реализација Плана инспекцијског надзора за 2017. годину 
утврђено је да је по броју извршених редовних инспекцијских надзора, премашен за 34,54% . 

Укупан број инспекцијских надзора (редовни, ванредни, допунски, контролни и хитна 

поступања) у 2017. години био је  710. 

Број редовних инспекцијских надзора у 2017. години: 518 

Број редовних инспекцијских надзора над нерегистрованим субјектима: 34 

Број ванредних инспекцијских надзора (ванредних, ванредних утврујуђих и ванредних 

потврђујућих)  у 2017. години:  160 

Број допунских инспекцијских надзора у 2017. години 2 

Број контролних  инспекцијских надзора у 2017. години 18 

Хитна поступања у 2017.  години 12 

 

Однос  редовних и ванредних инспекцијских надзора: 72,95% : 27,06%   

 
 

8) Ниво координације инспекцијског надзора  
 

У 2017. години Планом инспекцијског надзора  нису предвиђени координисани инспекцијски 

надзори са  инспекцијским надзорима кога  врше друге инспекције.  
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9) Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила 
 

План инспекцијског надзора Инспекције за рибарство за 2017. Годину је сачињен за 8 (осам) 
инспектора запослених на неодређено време (7 инспектора и начелник). Од 8 (осам) 
систематизованих, и то: 2 (1 инспектор и начелник) са седиштем у Београду, 1 (један) 
седиштем у Нишу, 1 (један) са седиштем у Владичином Хану, 1 (један) са седиштем у Кладову , 1 
(један) са седиштем у Новом Градишту, 1 (један) са седиштем у Краљеву и 1 (један) са седиштем 
у Новом Саду. 
За реализацију Плана инспекцијског надзора за 2017. Годину инспекторима била су обезбеђена 
службена возила за вршење инспекцијских надзора на целој територији Републике Србије. 
Ограничавајући фактори у реализацији Плана инспекцијског надзора за 2017. Годину 
представљао је и недостатак горива за службене аутомобиле током априла, маја и јуна 2017. 
године, као и рокови у којима је формирано Министарство заштите животне средине на основу 
члана 5a, а у вези са чланом 13. Став 2. Тачка 1) и става 6. (самостални члан) Закона о 
министарствима.   
Свим инспекторима била су обезбеђена комуникациона (мобилни телефони и интернет), 
материјално-техничка средства и обезбеђена преноћишта у случајевима вишедневних 
инспекцијских надзора надзираних субјеката што се позитивно одразило на квалитет и 
ефикасност поступања. 

 

10) Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције 
 

Инспектори за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда у 2017. години у 
свему су се придржавали рокова прописаних Законом о инспекцијском надзору и Законом о 
општем управном поступку. 

11) Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 
 

Инспекција за заштиту заштиту животне средине у области рибљег фонда у 2017. години није 
имала другостепене поступке нити управне спорове. 

12) Поступање у решавању притужби на рад инспекције 
 

У 2017. години није било притужби на рад Инспекције за рибарство. 

13) Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора 
 

Током 2017. године 2 (два) инспектора за заштиту животне средине у области заштите рибљег 
фонда имала су  стручна усавршавања  (тренинг) за унапређење ИТ вештина у Београду. 

 
14) Иницијативама за измене и допуне закона и других прописа 
 

У 2017. години није покренута иницијатива за измене и допуне закона и других прописа у 
области рибарства. 
 
15) Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 
информационом систему 
 

Инспекција за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда не располаже 
информационим системом. 

Током 2017. године редовно је ажурирана интерна базу података о извршеним пословима из 
своје надлежности. 
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16) Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 
 
На основу Закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда вршење инспекцијског 
надзора над спровођењем овог закона поверено је органима аутономне покрајине Војводине.  
 
17) Исходима поступања правосудних органа 
 
У 2017. години инспектори Одељења за рибарство  поднели су 81  захтев за покретање 
прекршајног поступка, и 3 пријаве за привредни преступ. Инспектори су у 3 случаја позивани 
од стране правосудних органа у својству сведока.  
У 2017. години од стране правосудних органа Инспекцији за за заштиту животне средине у 
области заштите рибљег фонда достављено је 29 пресуда по поднетим пријавама  за учињене 
прекршаје из области рибарства.  
 

ЗБИРНИ ПОДАЦИ О РАДУ  
 

Инспекција за рибарство у 2017. години остварила је следеће збирне резултате на основу 
поступања инспектора за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда: 
 

Активности Број 
Предмети 503 

Налози за инспекцијски надзор 
Редовни  191 
Ванредни 56 
Допунски 1 

Врсте инспекцијског надзора 

Редовни 518 
Ванредни                     34 

Ванредни - утврђујући 108 
Ванредни - потврђујући 18 
Допунски 2 
Контролни 18 
Хитно поступање 12 

Облик инспекцијског надзора 
Канцеларијски 50 
Теренски 389 
Канцеларијски и теренски 195 

Записник 619 
Службена белешка 117 
Извештаји  22 
Дописи 69 

Решења, жалбе и закључци 

Наређене мере 10 
Забране 9 
Привремена одузимања - 
Извршење решења - 
Жалба на решење - 
Закључак 17 

Инспекцијски надзор над 
нерегистрованим субјектима 

Самостални надзор 37 
Заједнички  надзор-са другим 
инспекцијама 

0 

Записник 24 
Службена белешка 10 
Решења 17 
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Извршење решења 0 
Жалба на решење 0 

Превентивно деловање 
Преветивни инспекцијски надзор 1 
Саветодавне посете 15 

Пријаве 

Прекршајна пријава 81 
Пријава за привредни преступ 3 
Кривична пријава - 
Сведочења 3 
Пресуде 29 
Уложене жалбе на пресуде - 

Укупно налога  248 
Укупно надзора 748 
Укупно превентивно деловање 16 
Укупно записника 619 
Укупно службених белешки 117 
Укупно решења 36 
Укупно забрана 9 
 
 
4. ДЕЛОТВОРНОСТ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  
 

1. У 2017. години инспектори за заштиту животне средине у области заштите рибљег фонда у 
свему су поступали по Плану инспекцијског надзора за 2017. годину.  
 

2. План инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине у области заштите 
рибљег фонда за  2017. годину је премашен за 34,54%. 

 
3. Реализација плана Инспекције за рибарство за 2017. годину утврдила је, да корисници 

рибарских подручја у  66,67% случајева  поступају у складу са одредбама Закона о заштити и 
одрживом коришћењу рибљег фонда.  

 
4. Реализација плана и постигнути резултати рада Инспекције за рибарство за 2017. годину 

представљају унапређење спровођења закона о заштити и одрживом коришћењу рибљег 
фонда. 

 
 

5. ПОКАЗАТЕЉИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ДЕЛОТВОРНОСТИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА  
 
1. Неопходност унапређења односа редовних инспекцијских надзора према ванредним 

инспекцијским надзорима на 80/20  
2. Неопходност повећања броја инспектора за заштиту животне средине у области заштите 

рибљег фонда. 
3. Неопходност увођења информационог система и Е-инспектора. 
 

 


