
 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОКРАЈИНСКЕ ШУМАРСКЕ И ЛОВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

1)-Број спречених или битно умањених вероватних настанака штетних последица по законом заштићена добра, права и 

интересе (превентивно деловање инспекције) је реализован превентивним деловањем инспекције уважавајући права и 

интересе надзираних субјеката на шта указује и број службено-саветодавних посета. 

2)-Обавештавањe јавности, пружањe стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима или лицима која остварују 

одређена права у надзираним субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући издавање аката о примени прописа 

и службене саветодавне посете, превентивним инспекцијским надзорима и другим активностима усмереним ка подстицању 

и подржавању законитости и безбедности пословања и поступања и спречавању настанка штетних последица по законом и 

другим прописом заштићена добра, права и интересе, са подацима о броју и облицима ових активности и кругу лица 

обухваћених тим активностима (превентивно деловање инспекције), је реализован кроз стручне саветодавне посете којих је 

било око 2о,9 % од укупног броја контрола. Облици ових активности манифестовали су се кроз превентивни инспекцијски 

надзор, сарадњом инспекције са другим органима и израдом одговарајућих инструкција о поступању у складу са прописима.  

3)-Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, који се мери помоћу 

контролних листи је задовољавајући, што је утврђено приликом редовних контрола надзираних субјеката јер није утврђен 

висок или критичан степен ризика. 

4)-Број откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних последица по законом заштићена добра, права и 

интересе (корективно деловање инспекције), огледа се кроз  донета решења као и броју саветодавних посета којима је 

надзираним субјектима указано на неправилности и оставњени су рокови за отклањање истих . У 2018. години шумарска и 

лован инспекција донела је укупно 13 решење о отклањању недостатака, највише из Закона о шумама -10, затим из Закона о 

дивљачи и ловству – 3. 

5)-Број утврђених нерегистрованих субјеката и мерe спроведенe према њима. У току 2018. године није утврђен ни један 

нерегистровани субјекат. 

6)-Мерe предузетe ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово дејствo: квартално се одржавају састанци са 

Управом за шуме а месечно састанци са инспекторима на којима се уједначава рад инспектора на терену, што даје 

задовољавајуће резултате. 

7)-Остварењe плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о односу редовних и ванредних инспекцијских 

надзора, броју редовних инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о броју допунских налога за 

инспекцијски надзор. За 2018. годину план инспекцијског надзора по врстама инспекцијског надзора приказан је у прилогу 

3. а извршење по врстама инспекцијског надзора приказано је у прилогу 2. Укупно планитани број надзора у 2018. години 

био је 815 а извршено је укупно 826 надзода односно 101,3% од планираног. Редован инспекцијски надзор је испуњен са 96%, 

док је ванредан инспекцијски надзор исуњен са 126%. У  2018 години извршена су три допунска надзора. 

8)-Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције. Координација са 

инспекцијским надзором кога врше друге инспекције обавља се по потреби, најчешће са инспекцијом за заштиту животне 

средине, ветеринарском инспекцијом као и сарадњом   са МУП-ом и то код контроле промета дрвета. 



9)-Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у вршењу инспекцијског надзора и мерама 

предузетим у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и резултатима предузетих мера. У Одељењу шумарске и ловне 

инспекције по систематизацији предвиђена су 7 раданих места(6 инспектора и начелник инспекције). Сва места су 

попуњена.Имајући у виду да је број инспектора 2010 године, када је пренета надлежност био 11 овај број инспектора је  

 недовољан, обзиром на укупну површину на којој се врши надзор и број субјеката надзора. 

Пет инспектора су задужени са службеним аутомобилима и располажу са довољном количином горива за вршење надзора. 

Недостаје једно возило па 2 инспектора деле једно возило. 

10)-Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције. Инспекција се придржавала прописаних рокова. 

11)-Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака, њихов исход, број 

покренутих управних спорова и њихов исход). У 2018. години била су два другостепа  поступака у којима  је потврђено 

решење инспектора. 

12)-Поступањe у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог поступања, уз посебно истицање броја поднетих 

притужби и области рада на које су се односиле. У току 2018 години није било притужби на рад инспектора. 

13)-Обукe и други облици стручног усавршавања инспектора, односно службеника овлашћених за вршење инспекцијског 

надзора, са бројем тих обука и других облика стручног усавршавања и бројем инспектора, односно службеника овлашћених 

за вршење инспекцијског надзора који су похађали те обуке и друге облике стручног усавршавања. Семинар о раду 

инспекцијских служби и проблемима са којима се најчешће сусреће инспекција похађао је 1 инспектор 

14)-Иницијативe за измене и допуне закона и других прописа. На састанцима који се одржавају са Управом за шуме урађен 

је предлог усаглашавања посебних закона са Законом о инспекцијском надзору. 

15)-Мерe и проверe предузете у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему. Информациони систем 

још није успостављен. 

16)-Стањe у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора је задовољавајуће. 

17)-Исходи поступања правосудних органа дати су у табели 1. 

 

Током 2018 године укупно је поднето 19 Захтева за покретање прекршајног поступка, од чега је позитивно решено 

9,обустављене 2 а остали поступци су у току.Поднета је 1 пријава за привредни преступ  којом је изречена опомена  и 9 

кривичних пријава.Трајно је одузето 126,50  а привремено 98.5 метара дрвета. 

 

Сумарни извештај о раду  дат је у табелама у прилогу: 

 

                                                                 Начелник шумарске и ловне инспекције 

 

                                                   Милена Граховац, с.р. 

 
 



Прилог 1. 

 

 

 

Прилог 2. Извршење према врсти надзора 

РБ ОПИС ПОСЛА Укупно РЕДОВАН ВАНРЕДАН 
ПРЕВЕНТВНИ- 

СЛУЖ.ПОСЕТЕ 
КОНТРОЛНИ ДОПУНСКИ 

А ЗАКОН О ШУМАМА 401 209 91 95 3 3 

Б 

ЗАКОН О РЕПРОДУКТИВНОМ 

МАТЕРИЈ. ШУМ. ДРВЕЋА 85 
49 16 19 

1 - 

В. ЗАКОН О ЗДРАВЉУ БИЉА 39 22 11 5 1 - 

Г. ЗАКОН ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ 298 179 64 53 2 - 

Д. ДРУГИ ПРОПИСИ 3  2 1   

  С В Е Г А 826 459 184 173 7 3 

  С В Е Г А % 100% 55,6 22,3 20.9 0.85 0,36 

 

 

 

пољопривреду, водопривреду и шумарство

под-

нето

број дин. број дин свега

зат-

вором

нов-

чано дин.

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

А 430 401 98.5 126.5 10 19 9 140000 2 1 1 7

Б

78 85 51

В. 37 39

Г. 269 298 3 2 2 130000

Д. 1 3

815 826 98.5 126.5 13 51 19 9 140000 2 0 1 0 0 1 0 9 0 2 130000

Прекршаји Привредни преступи Кривична дела

Покрајински секретаријт за ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

ОДЕЉЕЊЕ ШУМАРСКЕ И ЛОВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ПОКРАЈИНСКЕ ШУМАРСКЕ И ЛОВНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ

ЗА ПЕРИОД ОД  01.01.2018ДО  3112 .2018 ГОД.

Р. бр.

Инспекцијски надзор Одузето м
3

Управне мере

кажњено

одба-

чено

приго-

вори

кажњено
Обављен по пропису

План Извр. Прив. Трајно

реш-

ења

уве-

рења

под-

нето жалбе

под-

нето

ЗАКОН О ДИВЉАЧИ И 

ЛОВСТВУ

ЗАКОН О ЗДРАВЉУ 

БИЉА

ЗАКОН О 

РEПРОДУКТИВНОМ 

МАТЕРИЈ. ШУМ. 

ДРВЕЋА

кажњено

обу-

став.

2

ЗАКОН О ШУМАМА

ПОДАТКЕ УНЕО: _____________________________________

ДРУГИ ПРОПИСИ

С В Е Г А

Датум, __________________  год.



Прилог 3. План према врсти надзора 

 

РБ ОПИС ПОСЛА Укупно РЕДОВАН ВАНРЕДАН 
ПРЕВЕНТВНИ- 

СЛУЖ.ПОСЕТЕ 
КОНТРОЛНИ ДОПУНСКИ 

А ЗАКОН О ШУМАМА 430 254 79 81 11 5 

Б 

ЗАКОН О РЕПРОДУКТИВНОМ 

МАТЕРИЈ. ШУМ. ДРВЕЋА 78 
32 21 14 

8 3 

В. ЗАКОН О ЗДРАВЉУ БИЉА 37 7 5 25   

Г. ЗАКОН ДИВЉАЧИ И ЛОВСТВУ 269 181 39 39 8 2 

Д. ДРУГИ ПРОПИСИ 1  1   - 

  С В Е Г А 815 474 145 159 27 10 

  С В Е Г А % 100% 58,2 17,8 19,5 3,31 1.22 


