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   Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ 

 ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕД 

Управа за заштиту биља 

-Фитосанитарна инспекција- 

Датум: 31.01.2018 

 

Министарство државне управе и локалне самоуправе 

- Јединица за подршку Координационој комисији – 

Бирчанинова 6, Београд 

 

Предмет: Извештај о извршеном надзору за годишњи 2017 

 
Ред. 

бр. 
Опис Информације 

1. Број систематизованих инспектора 53 

2. Број запослених инспектора 47/3 

3. 

Испит за инспектора:  

3.1  Број кандидата који су 

положили испит 0 

3.2  Број кандидата предвиђен да 

полаже испит 2 

3.3  Број инспектора који су 

ослобођени обавезе полагања 

испита за инспектора (члан 66.) 
45 

4. 4.1  Службене саветодавне посете 

(број и предмет) 
 

4.2  Примљени извештаји о 

самопровери и самопроцени 
 

5. 

5.1  Број укупно извршених 

инспекцијских надзора према 

надзираним субјектима 

14688 

5.2  Број редовних инспекцијских 

надзора 
903 

5.3  Број ванредних инспекцијских 

надзора 
13785 
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5.4  Број најављених инспекцијских 

надзора над надзираним субјектима 
1560 

5.5  Број ненајављених 

инспекцијских надзора над 

надзираним субјектима 

13128 

5.6. Број инспекцијских надзора са 

налогом 
14688 

5.7  Број инспекцијских надзора без 

налога 
0 

6. 

6.1  Број извршених инспекцијских 

надзора који се односе на обављање 

делатности и вршење активности од 

стране нерегистрованих субјеката и 

субјеката из члана 33. став 2. Закона 

о инспекцијском надзору 

/ 

6.2  Број откривених 

нерегистрованих субјеката  и 

субјеката из члана 33. став 2. Закона 

о инспекцијском надзору утврђених 

у надзору 

/ 

7. 

Увиђај у стамбеном простору / 

7.1 Захтев или пристанак држаоца / 

7.2  Наредба суда / 

8. 

Инспекцијске управне мере које су 

изречене 
691 

8.1  Превентивне мере  0 

8.2  Мере за отклањање 

незаконитости/неправилности 
497 

8.3  Налагање уписа у основни 

регистар 
/ 

8.4  Налагање уписа у посебни 

регистар или евиденцију 
/ 

8.5  Налагање прибављања јавне 

сагласности (дозвола, одобрење, 

лиценца и др.) или пријаве 

надлежном органу или 

организацији 

/ 
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8.6  Забрана обављања делатности 

или вршења активности 
38 

8.7  Заплена робе, документације 

или других предмета 
/ 

8.8  Посебне мере наредбе  / 

8.9  Извршење изречених мера 

(извршено, извршење је у току, није 

извршено) 

/ 

9. 

Одређени показатељи / 

9.1  Количина и вредност  одузете 

робе 
/ 

9.2  Утврђени дуг по основу јавних 

прихода 
/ 

9.3  Број непријављених радника / 

9.4  Други показатељи 

(у складу са делокругом и облашћу 

надзора) 

/ 

10. 

 

10.1 Пријаве за кажњива дела 

(број захтева за покретање 

прекршајног поступка, пријава за 

привредне преступе, кривичних 

пријава, законски/правни основ) 

131 

10.2  Прекршајни налози 

(број, законски/правни основ) 
/ 

10.3  Закључени споразуми о 

признању прекршаја 
/ 

11. 

Координација надзора са другим 

инспекцијама 

(број и предмет заједничких и 

других усклађених надзора) 

/ 

12. Остало / 

 

Извештај сачинио/ла:                                                    Извештај оверава: 

Ненад Милојевић 

 

 

Напомена:  
Код рубрика под редним бројем 3, 5, 7. и 8. потребно је уписати укупан број, а у 

подрубрикама које се односе на тај број разврстати по врсти тражене податке.   


