1.3. УПРАВА ЗА ШУМЕ
обавља послове државне управе и стручне послове који се односе на:
политику шумарства; очување шума; унапређење и коришћење шума и
дивљачи; спровођење мера заштите шума и дивљачи; контролу семена
и садног материјала у шумарству; инспекцијски надзор у области
шумарства и ловства који се обавља у складу са законом; обавља и друге
послове из ове области. У Управи за шуме једна од унутрашњих
јединица је Одељење шумарске и ловне инспекције.
Одељење шумарске и ловне инспекције обавља послове који се
односе на: надзор над вршењем поверених послова; надзор над
применом и спровођењем закона и других прописа из области
шумарства, шумског семена и садног материјала, заштите шума и
ловства; контрола примене и спровођења стандарда; надзор над
спровођењем закона и других прописа и аката који се односе на шуме
укључене у националне паркове; надзор над вршењем јавних
овлашћења од стране предузећа и других организација којима је
поверено вршење јавних овлашћења; координирање рада инспектора
на терену; учествовања у давању стручних решења код израде предлога
прописа и других општих аката из делокруга Управе; учествовање у
изради извештаја, одговора на посланичка питања и представке које су
везане за делокруг Одељења; давање мишљења, инструкција и
упутстава за примену прописа; пружање стручне помоћи инспекторима
у надзору и примени закона и других прописа из области шумарства и
ловства; израда захтева за покретање казнених поступака, жалби и
приговора на одлуке правосудних органа донетих по поднетим
захтевима; обавља и друге послове из ове области. У Одељењу шумарске
и ловне инспекције једна од унутрашњих јединица је:
Одсек шумарске и ловне инспекције Ниш у подручној
јединици широј од подручја управног округа за Борски,
Зајечарски, Нишавски, Топлички, Пиротски, Јабланички и
Пчињски управни округ са седиштем у Нишу. У Зајечарском
управном округу – један инспектор са седиштем у Бољевцу.
Одсек обавља послове у области шумарства и ловства који се односе на:
надзор над вршењем поверених послова; надзор над применом и
спровођењем закона и других прописа из области шумарства и ловства,
шумског репродуктивног материјала и заштите шума; контролу

примене и спровођења стандарда; надзор над спровођењем закона и
других прописа и аката који се односе на шуме укључене у националне
паркове; надзор над вршењем јавних овлашћења од стране предузећа и
других организација којима је поверено вршење јавних овлашћења;
учествовање у решавању предмета у управном поступку; координирање
рада инспектора на терену; учествовање у изради извештаја, одговора
на посланичка питања и представке из делокруга Одсека; пружање
стручне помоћи инспекторима у надзору и примени закона и других
прописа из области шумарства и ловства; израду захтева за покретање
казнених поступака, жалби и приговора на одлуке правосудних органа
донетих по поднетим захтевима; обављају и друге послове из ове
области.
Одељење за шумарску и ловну инспекцију
Одсек за шумарску и ловну инспекцију Ниш
шеф Одсека шумарске и ловне инспекције Звијездан Нишевић;
email: z.nisavic@minpolj.gov.rs
адреса: 18000 Ниш, Страхињића бана бб;
тел: 018/505-130; факс: 018/523-742
шумарски и ловни инспектор Милан Грбовић
адреса: 19370 Бољевац, Краља Александра 24; тел: 030/463-643

