Делокруг рада окружних подручних јединица министарства, које обављају
послове државне управе на подручју Браничевског управног округа, огледа се у
следећем:
1. МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА
- Сектор туристичке инспекције
- Одељење туристичке инспекције Београд
-Одсек туристичке инспекције Београд











Подручје рада: Браничевски управни округ
Надлежност:
вршење инспекцијског надзора над применом закона и других прописа којима се
уређују области туризма и угоститељства и предузимање прописаних управних и
казнених мера у вршењу инспекцијског надзора;
утврђивање испуњености прописаних услова за обављање туристичке и
угоститељске делатности;
праћење примене прописа, иницирање измена и предлагање одговарајућих решења и
предузимање едукативних и других активности у циљу превенције погрешне
примене прописа;
правне и аналитичке послове везане за вршење инспекцијског надзора;
сарадњу са другим инспекцијским органима, правосудним органима, органима за
прекршаје и другим органима државне управе и организацијама, као и са
удружењима и организацијама у области туризма и угоститељства и удружењима за
заштиту потрошача;
праћење реализације пројеката за развој туризма и контрола извршења уговора
између Министарства и привредних субјеката у координацији са Сектором за
туризам.

1.

ПЕТРОНИЈЕВИЋ МИШИЋ ВИОЛЕТА

2.

ПЕТРОВИЋ ЗОРИЦА

3.

ЋИРИЋ ЈАЊА

КООРДИНАТОР за
Браничевски, Подунавски,
ПОЖАРЕВАЦ
Поморавски и Шумадијски
ул.Дринска 2
управни округ
ТУРИСТИЧКИ ИНСПЕКТОР ВЕЛ.
ГРАДИШТЕ
Житни трг бр.1
ТУРИСТИЧКИ
ПЕТРОВАЦ
ИНСПЕКТОР
Српских

122

543845
661011
332688

владара бр
165

- Сектор тржишне инспекције
- Одељење тржишне инспекције у Пожаревцу



Подручје рада: Браничевски и Подунавски управни округ.
Надлежност:
обављају послове инспекцијског надзора над применом закона и других прописа у
оквиру надлежности тржишне инспекције;











1.

трговина и контрола промета роба и услуга;
контрола квалитета индустријско-прехрамбених производа;
услови за обављање промета робе и вршење услуга;
цене робе и услуга;
контрола тачности мерења, када се роба приликом продаје одмерава;
заштита потрошача;
евидентирање промета преко фискалних каса и издавање фискалних рачуна,
употреба робних и услужних жигова, знака квалитета;
контрола по пријавама грађана;
подношење извештаја и информација о стању у областима из делокруга рада
Одељења, као и други послови у складу са прописима којима се уређује
инспекцијски надзор.
АЛЕКСИЋ СЛАВИША
ПАУЉЕСКИЋ ОЛИВЕРА

2.

ЧИНЧ БУЖОР

3.

ЖИВАНОВИЋ БРАНИСЛАВ

4.

ПАЈИЋ ДРАГОМИР

5.

ЕЛЕЗОВИЋ ПРЕДРАГ

6.

СРЕБРИЋ ЉУБОДРАГ

7.

СТОКИЋ ДРАГАНА

8.

БУБАЊА ВУЈИЦА

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА
за Браничевски и
Подунавски упавни округ
Радни однос у мировању
због избора на јавну
функцију
ШЕФ ОДСЕКА ТРЖ.
ИНСП. ПОЖАР.
ТРЖИШНИ
ИНСПЕКТОР
ТРЖИШНИ
ИНСПЕКТОР
ТРЖИШНИ
ИНСПЕКТОР
ТРЖИШНИ
ИНСПЕКТОР
ТРЖИШНИ
ИНСПЕКТОР

ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2

ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПЕТРОВАЦ

129

114
114
114
114
121а
/

Српских
владара бр
165

ТРЖИШНИ ИНСПЕКТОР ПЕТРОВАЦ

ЖИВКОВИЋ БРАНИВОЈЕ

ТРЖИШНИ
ИНСПЕКТОР

10.

СРЂАН ПЕРИЋ

ТРЖИШНИ
ИНСПЕКТОР

ГОЛУБАЦ
Ул.Цара Лазара
15
ВЕЛ.
ГРАДИШТЕ
Житни трг бр.1

2.МИНИСТАРСТВО
ГРАЂЕВИНАРСТВА,
ИНФРАСТРУКТУРЕ
- Сектор за инспекцијски надзор
- Инспекција за друмски саобраћај
Подручје рада: Браничевски и Подунавски управни округ.

225840
225840
225840
226212
210530
332688

/

332688

/

678159

/

661011

Српских
владара бр
165
9.

226212

САОБРАЋАЈА

И






Надлежност:
инспекцијски надзор над применом закона који се односе на превоз путника, ствари
и опасних материја у унутрашњем и међународном друмском саобраћају;
контрола одржавања превоза у линијском, ванлинијском превозу и превозу за
соспствене потребе;
контрола рада аутобуских станица, предузећа и предузетника који се баве
превозничком делатношћу;
уврђивање испуњености услова за отпочињање и обављање јавног превоза путника и
ствари у друмском саобраћају.

ПЕТРОВ ЉУБИША

3.
СРЕДИНЕ

ИНСПЕКТОР ЗА ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ ПОЖАРЕВАЦ
за Браничевски и Подунавски управни округ ул.Дринска 2

116

530-858

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ И ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ

- УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ
-Одељење ветеринарске инспекције
- Одсек ветеринарске инспекције Пожаревац
-ветеринарски инспектор за здравствену заштиту и добробит животиња
Надлежност:
-Врши инспекцијски надзор и контролу здравственог стања животиња, репродукције и
добробити животиња и надзор над пословима Програма мера у складу са овлашћењима;
врши инспекцијски надзор и контролу у унутрашњем и међународном промету живих
животиња, репродуктивног материјала, хране за животиње;
-врши контролу спровођења националног плана мониторинга у области држања
животиња и производње хране за животиње ради утврђивања присуства остатака
фамаколошких супстанци и њихових метаболита;
- врши контролу испуњености ветеринарско-санитарних услова у објектима за држање,
производњу и промет животиња, репродуктивног материјала и објектима субјеката
ветеринарске делатности и ветеринарским организацијама, производњу, промет и
складиштење производа животињског порекла за употребу у пољопривреди и индустрији,
хране за животиње и промета лекова на мало;
-врши контролу обављања ветеринарске делатности субјеката ветеринарске делатности и
ветеринарским организацијама;
-врши контролу испуњења финансијских обавеза субјеката ветеринарске делатности у
корист буџета РС ради обезбеђења средстава за спровођење мера здравствене заштите
животиња;
- припрема месечне извештаје и даје предлоге за припрему плана рада; обавља и друге
послове по налогу шефа Одсека.
1.

ЂУРИЋ БОБАН

ШЕФ ОДСЕКА

2.

ВЕЉКОВИЋ

ВЕТЕРИНАРСКИ

ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ

Вет.
станица
126

554603
213-

3.

ЉИЉАНА
САЊА
МИЛОШЕВИЋ

ИНСПЕКТОР
ВЕТЕРИНАРСКИ
ИНСПЕКТОР
ВЕТЕРИНАРСКИ
ИНСПЕКТОР
ВЕТЕРИНАРСКИ
ИНСПЕКТОР

ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2

126

938
213938
213938
213938

4.

ГАЈИЋ НЕВЕНКА

5.

РАЈКОВИЋ
ГОРИЦА

6.

ПАУНОВИЋ СОЊА

ВЕТЕРИНАРСКИ
ИНСПЕКТОР

ПЕТРОВАЦ

Српских
владара
бр 165

7.

ЈЕФТИЋ МИРЈАНА

ВЕТЕРИНАРСКИ
ИНСПЕКТОР

КУЧЕВО

ул.Светог
Саве
бр.76

885631

8.

МИЛИЋЕВИЋ
МАРИНА

ВЕТЕРИНАРСКИ
ИНСПЕКТОР

Житни
трг бр.1

661287

ВЕЛ.
ГРАДИШТЕ

126
126

064/8680353

- УПРАВА ЗА ШУМЕ
- Одељење шумарске и ловне инспекције
Одсек шумарске и ловне инспекције Београд
Подручје рада: Инспектори у Кучеву и Жагубици
- Надлежност:
- Врши инспекцијски надзор над газдовањем државним и приватним шумама и
контролише обављања стручних послова газдовања приватним шумама;
- врши контролу спровођења шумских основа, годишњих планова газдовања шумама,
извођачких планова и других планских докумената из области шумарства;
-врши контролу спровођења ловних основа, годишњих планова газдовања и других
планских докумената и контролише коришћење средстава за унапређење гајења и заштите
дивљачи;
- врши контролу лова, дозвола за ловљење дивљачи, пропратница, трофејних листова ради
спречавања недозвољеног лова;
-контролише спровођења законских мера заштите шума од биљних болести, штеточина и
штетних утицаја;
- контролише извођење програма биолошких радова и коришћење средстава за
унапређење и заштиту шума;
-врши контролу производње репродуктивног материјала шумског дрвећа и надзор над
применом прописа из области производње и промета шумског репродуктивног
материјала;
-израђује записнике о раду, нацрте решења у првом степену у циљу отклањања уочених
неправилности и учествује у другостепеном поступку;
-обавља и друге послове по налогу шефа Одсека.
1.

ПЕТРОВИЋ НЕНАД

ШУМАРСКИ
ИНСПЕКТОР

КУЧЕВО

2.

БОРИСЛАВ
ДРОБАЦ

ШУМАРСКИ
ИНСПЕКТОР надлежан
за територију општине
Жабари, Мало Црниће,

БЕОГРАД

ул.Жике
Поповића
64

852050

064/8818663

3.

ЂУРОВИЋ
МИЛЕНКО

град Пожаревац и део
градске општине
Костолац)
ШУМАРСКИ
ИНСПЕКТОР (надлежан
за територију општине
Жагубица)

ДЕСПОТОВАЦ

064/8818650

- УПРАВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА
- ОДЕЉЕЊЕ ФИТОСАНИТАРНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
- Одсек фитосанитарне инспекције Београд
Подручје рада: Браничевски управни округ
Надлежност:
Врши контроле које се односе на: присуство штетних организама у земљишту и биљу,
присуство ГМО организама у производњи и промету; промет и примену средстава за
заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта, производњу, дораду, промет и
коришћење семена и садног материјала пољопривредног биља, као и производњу, дораду,
промет и коришћење семена пољопривредног биља органског порекла за заснивање
органске производње; издаје биљне пасоше и фитосертификате; врши службено
узорковање за лабораторијска испитивања на присуство штетних организама и резидуа
средстава за заштиту биља; доноси решења и друга управна акта по поднетим захтевима и
жалбама странака према прописима који регулишу област општег управног поступка,
област заштите биља, средстава за заштиту и исхрану биља и оплемењивача земљишта,
семена и садног материјала и ГМО; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка
надлежном прекршајном органу и кривичне пријаве због учињених кривичних дела
надлежним органима; обавља и друге послове по налогу шефа Одсека
СТОЈКОВ МИЛОРАД

ФИТОСАНИТАРНИ
ИНСПЕКТОР

ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2

124

542-970,
542-971

-РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ
Одељење водне инспекције
Одсек водне инспекције Смедерево
-врши контролу над изградњом објеката и извођење других радова који могу да
проузрокују квалитативне или квантитативне промене у природном или вештачки
успостваљеном водном режиму;
-врши контролу водних дозвола, водних сагласности, потврда, документације за одбрану
од поплава, водних књига, пословних књига, катастра вода, катастра загађивача вода,
катастра бујичних токова и катастра водопривредних објеката, и осталих докумената;
- врши контролу начина искоришћавања водопривредних објеката ради утврђивања да ли
је њихово искоришћавање у складу са издатим водним сагласностима, водним дозволама
и потврдама;
- контролише функционисање уређаја на објектима који су од значаја за сигурност тих
објеката и постројења, као и функционисање, исправност и ефикасност уређаја за
пречишћавање отпадних вода;

-контролише режим и квалитет вода у природним и вештачким водотоцима, језерима и
подземним водама;
-контролише постојање прописаног водног режима у погледу обезбеђења гарантованог
минималног протицаја низводно од захвата;
- обавља и друге послове по налогу шефа Одсека
ЗОРАН ИВКОВИЋ

Радни однос у мировању због
избора на јавну функцију

СЕКТОР ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
-ОДЕЉЕЊЕ ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И КОНТРОЛУ ЗАГАЂИВАЊА ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ
- Одсек за интегрисано спречавање и контролу загађивања животне средине
-Републички инспектор за заштиту животне средине у области интегрисаног
спречавања и контроле загађења животне средине
Подручје рада: Шумадијски, Поморавски, Браничевски, Борски и Зајечарски
управни округ
Надлежност:
-припрема и врши инспекцијски преглед у области интегрисаног спречавања и контроле
загађивања животне средине, заштите ваздуха, процене утицаја на животну средину,
заштите од буке у животној средини, управљања отпадом и из других области заштите
животне средине;
- учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских
прегледа;
-обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених
јединицама локалне самоуправе;
-предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и
казнених мера;
- поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни
преступ, прекршајне и кривичне пријаве; сачињава извештаје о исходу извршених
контрола, сачињава месечне, кварталне и годишње извештаје о раду и предузетим
мерама;
- обавља и друге послове по налогу Шефа Одсека.

РОДИЋ ВЕРА

ИНСПЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВ. СРЕДИНЕ У ОБЛАСТИ
ИНТЕГРИСАНОГ
СПРЕЧАВАЊА И КОНТРОЛУ
ЗАГАЂИВАЊА ЖИВ.
СРЕДИНЕ
за Браничевски, Борски,
Зајечарски, Шумадијски,
Поморавски управни округ

ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2

114

225840

ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОНТРОЛУ ПОСТУПАЊА СА ОТПАДОМ И ПОСТУПАЊЕ СА
АМБАЛАЖОМ И АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
-Републички инспектор – координатор за заштиту животне средине у области
управљања отпадом, амбалажом и амбалажним отпадом
Подручје рада: Браничевски и Борски управни округ
Надлежност:
-припрема и врши сложеније редовне, ванредне и контролне инспекцијске прегледе и
координира инспекцијске прегледе у области поступања са опасним отпадом, посебним
токовима отпада;
-обавља сложеније инспекцијске прегледе у области утврђивања испуњености услова
заштите животне средине за обављање делатности поступања отпадом, и у области
утврђивања испуњености услова за доделу подстицајних средстава;
-обавља сложенији инспекцијски надзор ради контроле оператера који врше управљање
амбалажним отпадом, контролу испуњености услова за стављање амбалаже у промет,
контролу поступања са амбалажом у коју су смештене хемикалије;
- обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених аутономној
покрајини и јединицама локалне самоуправе у области управљања отпадом и обавља
заједничке инспекцијске прегледе са инспекторима других органа;
-обавља инспекцијски надзор прекограничног кретања отпада, и инспекцијски надзор
примене и спровођења Базелске конвенције;
- иницира и руководи формирањем јединствене базе података оператера који поступају са
отпадом;
- иницира и руководи формирањем јединствене базе података оператера који управљају
амбалажним отпадом;
- доноси решења и закључке, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и
кривичне пријаве;
-обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

ЋУРЧИЋ ГОРИЦА

ИНСПЕКТОР КООРДИНАТОР ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВ. СРЕДИНЕ У
ОБЛАСТИ УПРАВЉАЊА
ПОЖАРЕВАЦ
ОТПАДОМ, АМБАЛАЖОМ И ул.Дринска 2
АМБАЛАЖНИМ ОТПАДОМ
за Браничевски и Борски упр.
округ

121а

210530

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ И
КОРИШЋЕЊА ПРИРОДНИХ ДОБАРА
-Републички инспектор за заштиту животне средине у области заштите и коришћења
природних добара
Подручје рада: Браничевски и Борски управни округ

Надлежност:
-припрема и врши инспекцијски преглед у заштићеним природним подручјима, у области
промета дивље флоре и фауне, међународног промета врстама које се налазе на CITES
листама, строго заштићених дивљих врста;
-учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа;
обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених јединицама
локалне самоуправе;
- предузима мере и радње којима спречава незаконити рад изрицањем управних и
казнених мера;
-поступа по пријавама грађана, доноси решења, подноси пријаве за привредни преступ,
прекршајне и кривичне пријаве;
- сачињава извештаје о исходу извршених контрола, сачињава месечне, кварталне и
годишње извештаје о раду и предузетим мерама;
- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења

МАЛЕЗАНОВИЋ ЉУБОМИР

ИНСПЕКТОР У ОБЛАСТИ
ЗАШТИТЕ И КОРИШЋЕЊА
ПРИРОД. ДОБАРА за
Браничевски и Борски управни
округ

ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2

121а

210-530

-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
РИБЉЕГ ФОНДА
-Републички инспектор за заштиту животне средине у области заштите рибљег
фонда









Подручје рада: Браничевски и Подунавски управни округ
Надлежност:
Припрема и врши инспекцијски надзор у области рибарства, коришћења риболовних
вода и риболовних вода у заштићеним природним добрима, порибљавање риболовних
вода, начин обављања риболова (рекреативног и привредног), алата за обављање
риболова и времена ловостаја риба, промета риба и надзор при угинућу риба;
учествује у припреми извештаја о резултатима наведених инспекцијских прегледа;
обавља непосредан надзор над извршењем инспекцијских послова поверених
јединицама локалне самоуправе; предузима мере и радње којима спречава незаконити
рад изрицањем управних и казнених мера; поступа по пријавама грађана, доноси
решења, подноси пријаве за привредни преступ, прекршајне и кривичне пријаве;
сачињава извештаје о исходу извршених контрола, сачињава месечне, кварталне и
годишње извештаје о раду и предузетим мерама;
обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

СИМИЋ ЈАСМИНКА

ИНСПЕКТ. ЗА ЗАШТИТУ
ЖИВОТ. СРЕДИНЕ У
ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ
ВЕЛ.
РИБЉЕГ ФОНДА
ГРАДИШТЕ
за Браничевски и Подунавски
управни округ

ВЕЛИКО
ГРАДИШТЕ
Житни трг
бр.1

661-011

СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
- ОДЕЉЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ ХРАНЕ
БИЉНОГ И МЕШОВИТОГ ПОРЕКЛА И КОНТРОЛУ ОБРАЂИВАЧА ДУВАНА И
ПРОИЗВОЂАЧА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА
-Пољопривредни инспектор за безбедност хране биљног и мешовитог порекла и
контролу обрађивача дувана и произвођача дуванских производa
Подручје рада: Браничевски управни округ.
Надлежност:
-врши послове контроле у области безбедности хране биљног и мешовитог порекла у фази
производње, прераде и промета на велико;
- врши контролу квалитета дувана и дуванских производа;
- утврђује минимално техничке услове за обављање производње и контролу квалитета у
производњи и промету прехрамбених производа произведених од ратарских, повртарских,
воћарских и других биљних култура, дуванских производа и код обрађивача дувана;
- сачињава извештаје о исходу извршених контрола, месечне, кварталне и годишње
извештаје о раду и предузетим мерама;
- обавља и друге послове по налогу начелника Одељења.

ГАВРИЋ АНКИЦА

ПОЉОПРИВРЕДНИ
ИНСПЕКТОР за безбедност
хране биљног и мешовитог
порекла, контролу
обрађивача дувана и произвођача
дуванских
производа

ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2

124

542-971

ОДЕЉЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА КОНТРОЛУ
ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДИ,ОРГАНСКУ
ПРОИЗВОДЊУ И СТОЧАРСТВО
-Група пољоприведне инспекције за контролу подстицајних средстава у
пољопривреди и сточарство
-

Пољопривредни инспектор за контролу подстицајних средстава у
пољопривреди и сточарство
Подручје рада:Браничевски управни округ
- Надлежност:
- врши преглед општих и појединачних аката, евиденција и друге пословне
документације, пословних просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба,
утврђује минимално техничке услове и контролише процес производње за обављање
производње стоке, квалитетне приплодне стоке, семена за осемењавање стоке и хране
за животиње прописаног квалитета;
-контролише признавање и увођење новостворених раса и хибрида стоке, пчела, риба и
инкубаторску производњу живине;
-

- контролише коришћење подстицајних средстава у пољопривреди и сточарству; врши
акцијски мониторинг са узорковањем и предузима мере и радње којима спречава
незаконити рад изрицањем управних и казнених мера;
- сачињава извештаје о исходу извршених контрола, месечне, кварталне и годишње
извештаје о раду и предузетим мерама;
-обавља и друге послове по налогу руководиоца Групе.
БОГОЈЕВИЋ МИЋО

Радни однос у мировању због избора
на јавну функцију

4. МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ, НАУКЕ И ТЕХНОЛОШКОГ РАЗВОЈА
- Одељење за инспекцијске послове у установама предшколског, основног,
средњег и високог образовања
- Републичка просветна инспекција










Подручје рада: Браничевски и Подунавски управни округ
Надлежност:
У оквиру овлашћења утврђених законом, просветни инспектор врши контролу:
поступања установе у погледу спровођења закона, других прописа у области
образовања и васпитања и општих аката;
остваривања заштите права детета и ученика, њихових родитеља, односно старатеља
и запослених;
остваривања права и обавеза запослених, ученика и њихових родитеља, односно
старатеља;
обезбеђивања заштите детета и ученика, као и запослених од дискриминације,
насиља, злостављања, занемаривања и страначког организовања и деловања у
установи;
поступак уписа и поништавања уписа у школу, ако је обављен супротно закону;
испуњености прописаних услова за спровођење испита;
прописане евиденције коју води установа и утврђује чињенице у поступку
поништавања јавних исправа које издаје установа.

ВЕСНА
ДАСУКИДИС

РЕПУБЛИЧКИ
ПРОСВЕТНИ
ИНСПЕКТОР

СМЕДЕРЕВО

026/223019

- Сектор за школске управе, стручно-педагошки надзор и средње образовање и
васпитање
- Школска управа у Пожаревцу





Подручје рада: Браничевски и Подунавски управни округ
Надлежност:
стручно-педагошки надзор у установама;
старање о листама запослених у установама образовања и васпитања који остварују
право на преузимање при школској управи;
координирање стручног усавршавања наставника, васпитача и стручних сарадника,
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директора и секретара установа;
давање подршке развојном планирању, развоју предшколског, школског и васпитног
програма и осигурању квалитета образовања;
учествовање у припремама плана развоја образовања и васпитања за подручје за које
је образовања школска управа и праћење његовог остваривања;
обезбеђивање свих услова да установе несметано уносе, попуњавају, ажурирају и
одржавају базу података о образовању и васпитању у оквиру јединственог
информационог система просвете;
вршење контроле наменског коришћења финансијских средстава установа, односно
обављање послова у вези са финансирањем индиректних корисника буџетских
средстава за подручје за које је образована школска управа;
остваривање сарадње са локалном заједницом у вези са обезбеђивањем средстава из
буџета намењених за стручно усавршавање запослених у установама;
стручну обраду предмета и представки у вези са вршењем стручно-педагошког
надзора и друге послове у складу са законом.

РУКОВОДИЛАЦ ШКОЛСКЕ
УПРАВЕ
ПОЖАРЕВАЦ
ВЕЛИША ЈОКСИМОВИЋ
за Браничевски и Подунавски управни ул.Дринска 2
округ
ПОЖАРЕВАЦ
ВЕСНА ЗДРАВКОВИЋ
ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ЂОРЂЕВИЋ РАДИША
ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ГРУЈИЋ ДРАШКО
ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК
ул.Дринска 2
ФИНАНСИЈСКО – МАТЕРИЈАЛНИ ПОЖАРЕВАЦ
ТОШИЋ ДРАГАН
ПОСЛОВИ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
МИЛОЈКОВИЋ МИЛИЦА СТРУЧНО ОПЕРАТИВНИ ПОСЛОВИ
ул.Дринска 2

220

530-268

221
202
221
219

221-875

219

221-875

АНТОНИЈЕВИЋ ЈЕЛЕНА

ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК

СМЕДЕРЕВО

/

026/223-019

СТОЈКОВИЋ ДУШАНКА

ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК

СМЕДЕРЕВО

/

026/223-019

МИЛЕТИЋ ВЕСНА

ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК

СМЕДЕРЕВО

/

026/223-019

ПАВЛОВИЋ ДРАГОЉУБ

ПРОСВЕТНИ САВЕТНИК

СМЕД.
ПАЛАНКА

/

026/223-019




5. МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА
- Сектор за јавно здравље и санитарну инспекцију
- Одељење санитарне инспекције Пожаревац
- Одсек за санитарни надзор
Подручје рада: Браничевски управни округ
Надлежност:
заштита становништва од заразних болести;
контрола здравствене исправности животних намирница (контрола нове хране,
дијететских производа, дечје хране – замене за мајчино млеко, дијететских
суплемената и соли за исхрану људи и производњу адитива, арома, ензимских
препарата неживотињског порекла и помоћних средстава неживотињског порекла,





као и воде за пиће у оригиналној амбалажи (стона вода, минерална вода и изворска
вода), као и воде за јавно снабдевање становништва водом за пиће у свим фазама
производње, прераде и промета (промет на велико, промет на мало, увоз на местима
царињења и извоз));
контрола објеката који подлежу санитарном надзору и то: здравства, објеката за
промет и производњу животних намирница и предмета за општу употребу, објеката
водоснабдевања; васпитно-образовних објеката, објеката туриза и спорта;
контрола над применом Закона о заштити становништва од заразних болести, као и
других закона и прописа и општих аката у областима које подлежу санитарном
надзору.
ШЕФ ОДСЕКА за
Браничевски управни округ

1.

ЈОНОВИЋ ВЕРА

2.

КОНСТАНТИНОВИЋ
ДУШИЦА

САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

3.

ЖИВКОВИЋ ВЕСНА

САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

4.

СИМИЋ ДОСТА

САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

5.
6.

СТОЈАДИНОВИЋ – МИТИЋ
ДУШАНКА
ЖИВКОВИЋ МИЛИЦА

САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР
САНИТАРНИ ИНСПЕКТОР

8.
МИНИСТАРСТВО ЗА РАД,
СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА
- Инспекторат за рад
- Одсек инспекције рада Пожаревац







ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ПОЖАРЕВАЦ
ул.Дринска 2
ЖАГУБИЦА
Трг ослобођења
бр.1
ГОЛУБАЦ
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БОРАЧКА

И

Подручје рада: Браничевски управни округ.
Надлежност:
инспекцијски надзор у области безбедности и здравља на раду и радних односа над
применом Закона о раду, Закона о безбедности и здрављу на раду, Закона о заштити
становништва од изложености дуванском диму, Закона о спречавању злостављања
на раду, Закона о приватним предузетницима, Закона о привредним друштвима (у
делу који се односи на безбедност и здравље на раду), Закона о штрајку, Општег
колективног уговора, колективних уговора (посебних и појединачних), општих аката
и уговора о раду којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених у
организацијама, правним лицима и другим облицима организовања, као и
установама;
надзор над применом других прописа о мерама и нормативима безбедности и
здравља на раду, техничким мерама које се односе на безбедност и здравље на раду,
стандарда и опште признатих мера у делу којим се уређују питања из области
безбедности и здравља на раду;
инспектор рада има овлашћења да у обављању инспекцијског надзора код
послодавца:

-

-

-

прегледа опште и појединачне акте, евиденције и другу документацију, саслуша
и узима изјаве од одговорних и заинтересованих лица;
прегледа пословне просторије, објекте и сл., узима у поступак пријаве грађана,
захтеве запослених, других физичких и правних лица;
налаже решењем извршење мера и радњи у циљу отклањања утврђених повреда
закона, подноси пријаве надлежном органу за учињено кривично дело или
привредни преступ, подноси захтев за покретање прекршајног поступка;
обавештава други орган ако постоје разлози за предузимање мера за које је тај
орган надлежан,
покреће иницијативу за обустављање од извршења, односно за поништавање
или укидање прописа или другог општег акта који није у складу са Уставом или
законом,
у случајевима неправилног отказа уговора о раду, доноси решење о одлагању од
извршења донетог решења о отказу уговора о раду, запосленог враћа на рад до
окончања судског спора.

1.

ЛЕЧИЋ – ОБРАДОВИЋ
ВЕСНА

2.

СРЕТЕНОВИЋ ГОРАН

3.

СТОКИЋ МИЛАН

4.

СТАЈИЋ ГОРИЦА

5.

ИВКОВИЋ ВЛАДАН

ШЕФ ОДСЕКА за Браничевски
управни округ
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