
 

 

ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  
 

1.1.СЕКТОР ПОЉОПРИВРЕДНЕ ИНСПЕКЦИЈЕ обједињава 
следеће уже унутрашње јединице: 

1.Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно земљиште 

2.Одељење пољопривредне инспекције за контролу подстицајних 
средстава у пољопривреди, органску производњу и сточарство 

3.Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране биљног и 
мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана и произвођача 
дуванских производа 

4.Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, алкохолна и 
безалкохолна пића 

5.Група за вођење Централног регистра објеката 

Сектор пољопривредене инспекције у окружној подручној 
јединици широј од подручја управног округа, за Зајечарски и 
Борски управни округ са седиштем у Зајечару – три 
инспектора – за следећа одељења: 

Одељење пољопривредне инспекције за пољопривредно 
земљиште обавља послове инспекцијског надзора над применом 
закона и других прописа који се односе на област заштите, уређења и 
коришћења пољопривредног земљишта; контролу редовне обраде 
пољопривредног земљишта; контролу доношења годишњег програма 
заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта; контролу 
поседовања овлашћења Министарства надлежног за послове 
пољопривреде за обављање послова у области заштите и уређења 
пољопривредног земљишта; контролу плодности обрадивог 
пољопривредног земљишта; контролу испуштања опасних и штетних 
материја и утврђивање дозвољених количина тих материја у 
пољопривредном земљишту и води за наводњавање; контролу промене 
намене пољопривредног земљишта и плаћање накнаде за промену 
намене; контролу извођења радова на заштити и уређењу 
пољопривредног земљишта у складу са пројектом; контролу 
коришћења пољопривредног земљишта; контролу давања у подзакуп 



 

пољопривредног земљишта у државној својини; контролу вршења 
инвестиционих радова или мењања начина коришћења 
пољопривредног земљишта у државној својини; обавља и друге послове 
из ове области. 

Одељење пољоприведне инспекције за безбедност хране 
биљног и мешовитог порекла и контролу обрађивача дувана 
и произвођача дуванских производa обавља послове који се 
односе на: контролу у области безбедности хране биљног и мешовитог 
порекла у фази производње, прераде и промета на велико; контролу 
квалитета дувана и дуванских производа; преглед пословних 
просторија, објеката, постројења, уређаја, предмета и роба у 
производњи, прерадии промету на велико за храну биљног и 
мешовитог порекла; преглед пословних просторија, објеката, 
постројења, уређаја, предмета и роба у производњи дуванских 
производа и обради дувана; контролу јавних складишта; обавља и друге 
послове из ове области. 

Одељење пољопривредне инспекције за вино, ракију, 
алкохолна и безалкохолна пића обавља послове инспекцијског 
надзора над применом закона и других прописа који се односе на: 
испуњеност услова за производњу вина, ракије, других алкохолних 
пића, етанола, пива и безалкохолних пића; испитивање и утврђивање 
квалитета ових производа и сировина употребљених за њихову 
производњу; контролу производње грожђа, воћа, вина и ракије са 
заштићеним географским пореклом; контролу промета и квалитета 
вина, ракије, других алкохолних пића, етанола, пива и безалкохолних 
пића у унутрашњем промету; контролу рада контролних организација, 
акредитованих овлашћених лабораторија; контролу безбедности 
пошиљака грожђа за индустријску прераду, вина, ракије, других 
алкохолних пића, етанола и пива након увоза осим грожђа за 
индустријску прераду; иконтролу вођења евиденције о производњи и 
промету ових производа; обавља и извоз вина, ракије, алкохолних пића 
и освежавајућох безалкохолних пића; обавља и друге послове из ове 
области. 

Сектор пољопривредене инспекције 

координатор пољопривредне инспекције Драган Стојановић 

Aдреса: 19000 Зајечар, Пана Ђукића 1; тел: 019/422-447 
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