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Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора Инспекције за рибарство за 2018. годину, сачињен је на основу члана 10.
Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15) и закона из области заштите и одрживог коришћења
рибљег фонда, којим је прописано да инспекцијски надзор над спровођењем истих врши Министарство преко надлежних
инспектора.
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 („Сл. гласник РС”, бр. 36/2015),
2. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)
3. Закон о државној управи („Сл. гласник РС”, бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010 и 99/2014)

4. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС”, бр. 65/2013, 13/2016 и 98/2016)
5. Закон о привредним преступима ("Сл. Лист СФРЈ", br. 4/77, 36/77 - испр., 14/85, 74/87, 57/89 и 3/90 и "Сл.лист СРЈ", br.
27/92, 16/93, 31/93, 41/93, 50/93, 24/94, 28/96 i 64/2001 и "Сл.гласник РС", бр. 101/2005 - др. закон)
6. Кривичног законика („Сл. гласник РС”, бр. 85/2005, 88/2005, 107/2005, 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и
108/2014)

Имајући у виду да је део надлежности по Закону о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда поверен Аутономној
покрајини, инспекцијски надзор на територији Аутономне покрајине 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.
Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за рибарство припремљен је на основу процењеног ризика за сваког
предузетника и корисника рибарског подручја. Такође, као приоритетни објекти за инспекцијски надзор, означени су нови
корисници рибарских подручја и нови предузетници.
За све кориснике рибарских подручја који се налазе у критичном ризику, планирано је 6 редовних надзора, 2 ванредна и 3
саветодавне посете на годишњем нивоу. За кориснике рибарских подручја који су у средњем ризику, планирано је 5 редовних
надзора, 1 ванредни и 2 саветодавне посете, док је за субјекте контроле у незнатном ризику планирано 4 редовних надзора, 1
ванредни и 1 саветодавна посета.
Такође, на основу процене ризика предузетника, планирано је да се код предузетника који су у незнатном ризику редован
инспекцијски надзор изврши 1 у две године, за предузетнике у средњем ризику планиран је 1 редовни инспекцијски надзор
годишње, док је за предузетнике у критичном ризику планирано 2 редовна и 1 ванредни инспекцијски надзор.
С обзиром да ће крајем 2017. године бити отворен конкурс за уступање на коришћење рибарског подручја „Сава“ и рибарског
подручја „Велика Морава 2“, корисници ових рибарских подручја, биће у критичном ризику.
Преглед постојећих корисника рибарских подручја са процењним ризиком:
ЈП "Србијашуме" Београд - РП "Дунав" – средњи ризик
ЈП "Србијашуме" Београд - РП "Млава" – средњи ризик
ЈП "Србијашуме" Београд - РП "Београд" – незнатан ризик
ПД ,,Balkan Eco Team" - РП ,,Велика Морава 1" – незнатан ризик

Д.о.о."Асоцијација Ветерница Власина" Лесковац - РП "Јужна морава 1" – средњи ризик
Д.о.о. "Јужна морава 2" Ниш - РП „Јужна Морава 2“ – незнатан ризик
Д.о.о."Расина плус" Крушевац - РП “ Расина” – средњи ризик
"Плус Спорт" ДОО- Адране – РП „Ибар“ – незнатан ризик
ПД ,,Balkan Eco Team" Пријепоље - РП ,,Западна Морава" – незнатан рзик
Д.о.о. „Cassini fishing“ Ариље - РП „Колубара“ – незнатан ризик
ЗР "Тимочка крајина" Зајечар – РП „Тимок“ – средњи ризик
Корисник РП „Сава“ – критичан ризик
Корисник РП „Велика Морава 2“ – критичан ризик
ЈП НП "Ђердап" Доњи Милановац – РП Национални парк „Ђердап“ – незнатан ризик
ЈП „Србијашуме“ Београд – РП ПИО "Лептерија Сокоград" – незнатан ризик
Д.о.о. ''Резерват Увац'' Нова Варош – РП „Резерват Увац“ – незнатан ризик
ЈКП ''Зеленило'' Београд – РП „Ратно острво“ – незнатан ризик
ЈУ,,Туристичка организација Чачка" Чачак – РП „Овчарско – Кабларска клисура“ – средњи ризик
ЈП НП,,Копаоник" – РП „Копаоник“ – средњи ризик
ЈП,,Србија шуме" – РП ПП ,,Голија" – средњи ризик
ЈП "Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу путева" Сурдулица- РП „Власина“ – средњи ризик
Православна Епархија врањска Врање- РП „Долина Пчиње“ – средњи ризик
ЈП „Србијашуме“ Београд – РП "Стара Планина" – средњи ризик
JП „Србијашуме“ Београд – РП “Сићевачка и Јелашничка клисура“ – незнатан ризик
ЈП НП „Тара" – РП „Тара“ – незнатан ризик
Еколошко друштво ,,Градац" – РП „Клисура реке Градац“ - средњи ризик
ЈП „Србијашуме“ Београд – РП "Јерма" – средњи ризик
ЈП "Србијашуме" Београд - РП "Лазарев кањон" – незнатан ризик
Списак предузетника, као субјеката контроле, се из године у годину мења.

У циљу спровођења Годишњег плана инспекцијског надзора, за инспекцијски надзор у области заштите и одрживог коришћења
рибљег фонда, уређен је Оперативни план рада инспекције за рибарство, који између осталог дефинише списак надзираних
субјеката и активности инспекције (табеларан приказ Плана инспекцијског надзора и активности инспекције за рибарство у
2018.години).
На нивоу одељења предвиђено је укупно 500 инспекцијских надзора ( 6 редовних инспекцијских надзора по инспектору на
месечном нивоу) у 2018. години, од чега је око 20 % очекиваних ванредних инспекцијских надзора (на основу искустава из
претходних година) у случају већег угинућа риба, по представкама грађана или по захтеву субјеката контроле.
Такође, предвиђене су и контроле нерегистрованих субјеката у области нелегалног риболова, како привредног тако и
рекреативног, и у области нелегалног промета рибе.
У Одељењу за рибарство запослено је укупно 8 државних службеника (7 инспектора и нaчелник Одељења) од којих је двоје
запослених у седишту Министарства, док је 6 инспектора 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).
У складу са одредбама Закона о инспекцијском надзору, Годишњим планом рада инспекције за рибарство током 2018. године,
предвиђено је и превентивно деловање инспекције кроз стручну и саветодавну подршку како корисницима рибарских подручја
тако и предузетницима.
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Инспекцијски надзор спровођења програма корисника рибарских подручја
Стручне и саветодавне посете
Контрола рада рибочуварске службе корисника рибарских
подручја на терену
Контрола промета рибе
Контрола промета рибе
Контрола дистрибутера
Контрола дистрибутера
дозвола за рекреативни
дозвола за рекреативни
риболов
риболов
Контрола привредних рибара и рекреативних риболоваца на
терену
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
Контролни и допунски инспекцијски надзори
Превентивно деловање инспектора кроз превентивне инспекцијске надзоре
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...)

