
Предмет ЈАН ФЕБ МАР АПР MAJ ЈУН ЈУЛ АВГ СЕП ОКТ НОВ ДЕЦ

1
Угоститељски објекти за забаву (ресторани 
и објекти из групе "барови")

Угоститељска 
инспекција, Сектор за 
ванредне ситуације, 
Инспекторат за рад

Угоститељска инспекција, 
Сектор за ванредне ситуације, 

Инспекторат за рад

2 Продаја пиротехничких производа
Републичка комунална 
инспекција, Сектор за 
ванредне ситуације

3 Хемијска индустрија

4
Пошиљке које садрже Дрвни материјал за 
паковање 

5
Послодавци чија је делатност 
припремање и послуживање  хране и пића

6
Послодавци чија је делатност трговина на 
мало

7
Послодавци чија је делатност трговина на 
велико и мало

8
Послодавци чија је делатност  услуге 
смештаја  и исхране

9

Послодавци чија је делатност остали 
копнени превоз путника (градски и 
приградски копнени превоз путника, такси 
превоз, остали превоз путника у копненом 
саобраћају)

10
Послодавци чија је делатност друмски 
превоз терета

11 Изградња путева и ауто-путева
12 Изградња објеката

13
Контрола послодаваца чија је делатност 
припремање и послуживање  хране и пића

14

Послодавци чија је делатност  остали 
копнени превоз путника (градски и 
приградски копнени превоз путника, такси 
превоз, остали превоз путника у копненом 
саобраћају)

15 Изградња објеката

16
Смештај корисника из система социјалне 
заштите (и дневни боравци за старе и 
лица са интелектуалним потешкоћама)

17
Контрола засађених површина под 
дуваном код произвођача дувана

18
Зелене пијаце, места за промет рибе, 
јавне површине

19 Малопродајни објекти, зелене пијаце

20 Посластичарнице

21
Сточне пијаце и откупна места, промет (у 
ширем смислу), газдинства

Републичка грађевинска инспекција, Инспекција за државне путеве и Инспекторат за рад

Републичка грађевинска инспекција, Сектор за ванредне ситуације и Инспекторат за рад

МУП и Инспекторат за рад

МУП и Инспекторат за рад

МУП, Републичка грађевинска инспекција и Инспекторат за рад

Инспектор за привредни криминал/МУП и 
Инспекторат за рад

Ветеринарска инспекција, Пољопривредна 
инспекција, Инспекција за заштиту животне 
средине, Тржишна инспекција, Комунална 

инспекција   

Инспекција за друмски саобраћај и Инспекторат за рад

Туристичка инспекција, Сектор за ванредне ситуације и Инспекторат за рад

Тржишна инспекција и Ветеринарска инспекција 

Пољопривредна инспекција, Санитарна инспекција и 
Ветеринарска инспекција

Инспекција за социјалну заштиту, Сектор за ванредне ситуације, Санитарна инспекција, Републичка грађевинска инспекција и Инспекторат за рад

Инспекторат за рад, Еколошка 
инспекција, Сектор за ванредне 

ситуације 

Управа царина, Гранична фитосанитарна инспекција   

Пореска управа и Инспекторат за рад

Инспекторат за рад и Тржишна инспекција  

Тржишна инспекција и Ветеринарска инспекција 



22
Малопродајни објекти – печењаре, 
угоститељски објекти

23
Малопродајни објекти (Угоститељски 
објекти, трговина, бензинске станице)

24 Угоститељски објекти

25
Правна и физичка лица, малопродајни 
објекти, сви објекти који пружају услуге

26 Правна и физичка лица
27 Здравствене установе

28
Планинарска друштва и Планинарски 
клубови 

29 Здравствене установе 
30 Образовне установе

31

Правна лица основана од стране 
Републике, аутономне покрајине, локалне 
самоуправе (Привредна друштва, јавна 
предузећа, агенције И др.)

32 Државни органи
33 Органи аутономне покрајине
34 Органи локалне самоуправе
35 Угоститељски објекти

36
Лица која врше експлоатацију песка и 
шљунка на пољопривредном земљишту

37
Објекти-фарме за узгој животиња-
квалитетна приплодна грла

38 Млинови за производњу брашна

39
Произвођачи и увозници цигарета и 
дуванских производа

Тржишна инспекција и 
Пољопривредна 

инспекција

40 Откупљивачи пољопривредних производа 

41

Одређени  гранични прелази на којима 
постоји организована ветеринарско – 
санитарна и фитосанитарна контрола 
прегледа пошиљака у увозу и провозу које 
подлежу ветеринарско санитарној 
контроли на државној граници

42
Одређени  гранични прелази на којима 
постоји организована ветеринарско – 
санитарна контрола

43
Установе образовања  и васпитања, 
Република Србија

44
Предшколске установе, основне и средње 
школе, ученички и студентски домови 
Република Србија

Здравствена инспекција и Пореска инспекција

Туристичка и Спортска инспекција - временски термин по потреби

Инспекторат за рад и Пореска инспекција

Туристичка инспекција и Пореска инспекција

Буџетска инспекција и Инспекторат за рад

Буџетска инспекција и Управни инспекторат 

Тржишна инспекција, 
Туристичка инспекција и 
Ветеринарска инспекција

Тржишна инспекција, Туристичка инспекција 
и Ветеринарска инспекција

Тржишна инспекција и Пореска инспекција

МУП и Пореска инспекција

Гранична ветеринарска инспекција и Гранична фитосанитарна инспекција

Тржишна инспекција и Пољопривредна инспекција

Геолошка и рударска инспекција и 
Пољопривредна инспекција

Ветеринарска инспекција и Пољопривредна инспекција

Тржишна инспекција и 
Пољопривредна 

инспекција

Тржишна инспекција и 
Пољопривредна инспекција

Управа граничне полиције, Управа царина  и Гранична ветеринарска инспекција

Инспекторат за рад и Просветна инспекција

Туристичка инспекција, 
Сектор за ванредне 

ситуације и Просветна 
инспекција



45
Установе образовања  и васпитања, 
Република Србија

46
Бензиске пумпе( промет горивом, 
контрола мерила)

47
Пијаце и тржни центри ( промет робе, 
контрола мерила)

48
Објекти за обављање делатности пружања 
хигијенских услуга - соларијуми 

49 Угоститељски објекти
Туристичка инспекција и 

Санитарна инспекција
Туристичка инспекција и 

Санитарна инспекција

50 Објекти за смештај старих лица

51 Операција „ПАНГЕА“

52
Привредна друштва која врше примењена 
геолошка истраживања и експлоатацију 
минералне сировине 

53
Привредна друштва која врше 
експлоатацију минералне сировине  - 
шљунка и песка

54 Контрола промета дрвета 

55 Термоелектране   огранак ТЕНТ

56 Хидроелектране –ХЕ Ђердап/

57

ОДС “ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, 
Објекти за Дистрибуцију електричне 
енергије,   ТС 110/35 кВ, ТС 35/10 кВ, ТС 
10/0,4 кВ

58 Субјекти који раде са соларијумима 

59

Субјекти којима је сагласност на Студију о 
процени утицаја на животну средину 
издао надлежни орган јединица локалне 
самоуправе

60
Субјекти којима је Дозвола из области 
управљања отпадом издата од стране 
јединица локалне самоуправе

61
Привредни субјекти који подлежу обавези 
прибављања ИППЦ дозволе на локалном 
нивоу

62

Субјекти којима је издато решење о 
сагласности на пројекат испуњености 
услова и мера одрживог коришћења 
природног ресурса-подземних 
термоминералних вода

63

Субјекти који имају прибављену 
сагласност на Студију о процени утицаја на 
животну средину при експлоатацији на 
површинским коповима

Рударско геолошка 
инспекција и  

Инспекција за заштиту 
животне средине

Метролошка инспекција и Пореска инспекција

Просветна инспекција, Инспекторат за рад, Санитарна инспекција, Буџетска инспекција и МУП

Инспекција за заштиту животне 
средине и Санитарна инспекција

Рударско геолошка инспекција и  Инспекција за заштиту животне средине

Рударско геолошка инспекција и  
Инспекција за заштиту животне 

средине

Инспекција за заштиту животне средине ЈЛС

Инспекција за заштиту животне средине ЈЛС

Инспекција за заштиту 
животне средине ЈЛС

Инспекција за заштиту животне средине ЈЛС

Републичка комунална инспекција и Метролошка инспекција

Инспекција за заштиту од нејонизујућих зрачења и 
Санитарна инспекција

Инспекција за заштиту животне средине ЈЛС

Шумарска и ловна инспекција и МУП

Противпожарна инспекција и Електроенергетска инспекција

Противпожарна инспекција и Електроенергетска инспекција

Инспекција социјалне заштите, 
Сектор за ванредне ситуације, 

Инспекторат за рад, Републичка 
грађевинска инспекција  и 

Санитарна инспекција

Инспекција за лекове и медицинска средства, психоактивне контролисане супстанце и прекурсоре и МУП - временски термин по потреби

Водна инспекција и Рударско 
геолошка инспекција

Рударско геолошка 
инспекција и Инспекција за 
заштиту животне средине

Сектор за ванредне ситуације и Електроенергетска инспекција



64
Држаоци заштићених и строго заштићених 
врста (ЦИТЕС)

65 Зоо вртови

66

Субјекти који користе биоцидне 
производе за обављање ДДД услуга у 
објектима који су под надзором санитарне 
инспекције

67

Субјекти који користе биоцидне 
производе за обављање ДДД услуга у 
објектима који су под надзором 
ветеринарске инспекције

68
Нерегистровани субјекти који изворима 
јонизујућих зрачења обављају 
радијациону делатност у медицини

69

Станице за снабдевање превозних 
средстава течним нафтним гасом и 
компримованим природним гасом које су 
у власништву НИС а.д. Нови Сад

70
Инспекцијски надзор нерегистрованих 
субјеката

71
Инспекцијски надзор точење алкохола 
малолетним лицима

72
Инспекцијски надзор организатора 
туристичких путовања - физичка лица

73 Инспекцијски надзор наутичких објеката

74
Инспекцијски надзор рента кар и лимо 
сервис

75
Инспекцијски надзор угоститељских 
објеката дуж коридора

Санитарна инспекција, 
Пореска инспекција, 

Туристичка инспекција, 
Тржишна инспекција, 

Инспекторат за рад

76
Рад на сузбијању нелегалних делатности 
на бази јавног оглашавања 

77
Инспекцијски надзор организатора 
путовања 

78
Инспекцијски надзор угоститељских 
објеката 

79
Поштански оператори на подручју 
Републике Србије 

80 Постројења за прераду воћа

81
Постројења за прераду меса, постројења 
за прераду млека 

82 Фарме за крупну стоку 

83 Бране са акумулацијом

84
Субјекти за обављање те делатности 
вађења речних наноса

Инспекција за заштиту животне средине и Водна инспекција

Инспекција за заштиту животне средине и Водна 
инспекција

Инспекција за заштиту животне средине и Водна 
инспекција

Републичка грађевинска инспекција и Водна инспекција

Санитарна инспекција

Ветеринарска инспекција

Завод за заштиту природе, Инспекција за заштиту 
животне средине

Завод за заштиту природе, 
Инспекција за заштиту 

животне средине

Тржишна инспекција и Туристичка инспекција

Тржишна инспекција и Инспекција за поштанске услуге - временски термин по потреби

Инспекција за друмски саобраћај и Туристичка инспекција

Инспекција за друмски саобраћај и 
Туристичка инспекција

Инспекција за безбедност пловидбе и Туристичка инспекција

Инспекција за заштиту животне средине

Инспекција за заштиту од јонизујућих зрачења и Здравствена инспекција

Тржишна инспекција и Водна инспекција

Инспекција за заштиту животне средине

Управа за превентивну заштиту – Противпожарна инспекција и Инспекција опреме под притиском

МУП, Инспекторат за рад и Туристичка инспекција

Тржишна инспекција, Пољопривредна инспекција и Туристичка инспекција

Пореска инспекција и Туристичка инспекција

Санитарна инспекција, Инспекторат за рад, Пореска инспекција и Туристичка инспекција

Санитарна инспекција, Пореска 
инспекција, Туристичка инспекција, 

Тржишна инспекција, Инспекторат за 
рад



85
Контрола промета резаног дувана и 
цигаретама на  простору око пијаца 

Републичка 
комунална 

инспекција и 
Тржишна 

инспекција

Републичка 
комунална 

инспекција и 
Тржишна 

инспекција

Републичка 
комунална 

инпсекција и 
Тржишна 

инспекција

86 Млинови за производњу брашна

87
Произвођачи и увозници цигарета и 
дуванских производа

Пољопривредна 
инспекција и Тржишна 

инспекција

88 Откупљивачи пољопривредних производа 

89 Откупљивачи пољопривредних производа

90 Угоститељски објекти
Туристичка инспекција, 

Инспекторат за рад и 
Тржишна инспекција

91
Посредници у промету и издавању 
непокретности

Теренска 
контрола ПУ и 

Тржишна 
инспекција

92
Увозници грађевинских производа - 
гранита

93 Увозници и произвођачи Р и ТТ опреме

94
Интернет трговина дуваном, дуванским 
производима, кривотвореном робом и 
суплементима

95
Произвођачи, увозници, прометници и 
физичка лица која се баве трговином 
дериватима нафте

96 Контрола нерегистрованих субјеката

97
Контрола покретне опреме под притиском 
на граници и у царинским складиштима

98 Контрола транспорта опасног отпада

99
Контрола транспорта опасног терета у 
железничком саобраћају

100
Контрола транспорта опасног терета у 
водном саобраћају 

101
Контрола међународних и домаћих 
возила на путу

102
Контрола међународног транспорта 
опасног терета

103
Пружни и путни појас, одржавање путних 
прелаза

104
Незгоде и несреће на путној мрежи пута и 
железнице

105 Контрола марина и плутајућих објеката

106 Контрола бродова и плутајућих објеката

Инспекције из држава у окружењу и Инспекција за транспорт опасне робе

Инспекција за државне путеве  и Инспекција за послове железнице

Инспекција за безбедност пловидбе и Инспекција за транспорт опасне робе

Полицијске управе саобраћајне полиције и Инспекција за транспорт опасне робе

Инспекција за транспорт опасне робе, Тржишна инспекција, Пореска инспекција, Инспекторат за рад и Републичка комунална инспекција

Инспекција за заштиту од 
јонизујућих зрачења и 
Тржишна инспекција

Управа царине, Пореска инспекција, МУП и Тржишна инспекција

Инспекција за послове железнице и Инспекција за транспорт опасне робе

Инспекција за послове железнице и Инспекција за транспорт опасне робе

Теренска контрола ПУ и Тржишна 
инспекција

Пољопривредна 
инспекција и Тржишна 

инспекција

Пољопривредна инспекција и 
Тржишна инспекција

Тржишна и Овлашћена лица за 
контролу исправности мерила         

Инспекција за 
електронске 

комуникације и 
Тржишна инспекција

Инспекција за поштанске услуге и Тржишна инспекција (суплементи јануар-април)

 Управа царина и Инспекција за транспорт опасне робе

Инспекција за заштиту животне средине и Инспекција за транспорт опасне робе

Инспекторат за рад и Инспекција за безбедност пловидбе

Туристичка инспекција и Инспекција за безбедност пловидбе



107
Контрола бродова на граничним 
прелазима

108 Контрола пловила на реци Дунав

109 Изградња инфраструктурних објеката

110
Укрштање државних путева и железничке 
пруге

111 Градилишта

112 Одлагање грађевинског материјала

113 Санација мостова и експлоатација шљунка

114 Нерегистровани субјекти

115
Домаћи и међународни ванлинијски 
превоз путника

116 Посебан линијски превоз путника

117 Домаћи линијски превоз путника

118 Домаћи и међународни превоз терета

119 Управљање комуналним отпадом

120 Зоохигијена

121 Заштићена подручја

122 Изградња инфраструктурних објеката

123 Градилишта

124 Заштићена подручја
Инспекција за заштиту животне средине и Грађевинска 

инспекција
Инспекција за заштиту животне средине и и 

Грађевинска инспекција

Управа за ветерину и Републичка комунална 
инспекција

Управа за ветерину и Републичка комунална 
инспекција

Инспекција за заштиту животне средине и Републичка комунална инспекција

Инспекција за државне путеве и Грађевинска 
инспекција

Инспекција за државне путеве и Грађевинска 
инспекција

Инспекторат за рад и Грађевинска инспекција

Управа царина и  Инспекција за безбедност пловидбе

Инспекторат за рад, Тржишна инспекција и 
Инспекција за послове превоза у друмском 

саобраћају

Инспекторат за рад, Тржишна инспекција и Инспекција за послове 
превоза у друмском саобраћају

Инспекторат за рад и Инспекција за послове превоза у друмском саобраћају

Водна инспекција и Инспекција за државне путеве

Инспекција рада и Управа царина Инспекција рада и Управа царина

Инспекција за заштиту животне 
средине и Републичка комунална 

инспекција

Инспекција за заштиту животне средине и 
Републичка комунална инспекција

Туристичка инспекција и Инспекција за послове превоза у друмском саобраћају

Водна инспекција и Инспекција за државне путеве

Инспекторат за рад, Тржишна инспекција и Инспекција за послове превоза у друмском саобраћају

Инспекција за послове железнице и Инспекција за државне путеве

Инспекторат за рад и  Инспекција за државне путеве

Инспекција за заштиту животне средине и Инспекција за државне путеве

Гранична полиција и  
Инспекција за 

безбедност пловидбе

Грађевинска инспекција, Инспекторат за рад и 
Инспекција за државне путеве

Грађевинска инспекција, Инспекторат 
за рад и Инспекција за државне путеве


