
 
ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ У УПРАВНИМ СТВАРИМА 
 
1. Немања Ерцег, покрајински секретар 
2. Душан Шпановић, заменик покрајинског секретара 

3. Бранкица Табак, в.д. подсекретара 
4. Золтан Тот, в.д. помоћника покрајинског секретара - из делокруга Сектора за правне 

и материјално – финансијске послове 
5. Драган Ђурица, в.д. помоћника покрајинског секретара - из делокруга Сектора за 

мониторинг и информациони систем животне средине 
6. Иван Радин, в.д. помоћника покрајинског секретара - из делокруга Сектора за 

инспекцијске послове 
 

7. Инспектори за заштиту животне средине: 
1) Подручна јединица у Суботици  
Трг Лазара Нешића бр. 1 
24000 Суботица 
Тел: 024/641-153 ( контрола индустријских објеката) 
024/553-608 (заштита и коришћење рибљег фонда) 
024/533-778 (заштита и коришћење природних добара) 
- Секулић Драган, инспектор за заштиту животне средине у области контроле  
индустријских објеката 
- Јовица Млађеновић, инспектор за заштиту животне средине у области заштите и 
коришћења рибљег фонда 
- Огњенка Николић, инспектор за заштиту животне средине у области заштите и 
коришћења природних добара  
- Злата Павловић, инспектор за заштиту животне средине у области заштите и 
коришћења природних добара  
 
2) Подручна јединица у Зрењанину 
Трг слободе 10 
23000 Зрењанин 
Тел: 023/511-925 
Милка Стојановић, инспектор за заштиту животне средине у области контроле 
индустријских објеката – начелник одељења  
Љиљана Бајевић, инспектор за заштиту животне средине у области контроле    
индустријских објеката 
 
3) Подручна јединица у Сремској Митровици 
Трг Светог Димитрија 8 
22000 Сремска Митровица 
Тел: 022/214-450 
Снежана Думанчић, инспектор за заштиту животне средине у области контроле 
индустријских објеката 
 
4) Подручна јединица у Панчеву 
Трг Карља Петра I бр. 2-4 
26000 Панчево 
Илиана Терпенка, инспектор за заштиту животне средине у области контроле   
индустријских објеката 
Маријана Ромчев Радованов, инспектор за заштиту животне средине у области контроле   
индустријских објеката 
 



       5) Подручна јединица у Вршцу 
  Светосавски трг бр. 10 

26300 Вршац 
Тел: 013/835-445 

   Јелена Поповић, инспектор за заштиту животне средине у области заштите и              
коришћења рибљег фонда 
 

6) Инспектори за заштиту животне средине у Новом Саду су: 
- Аурела Шимудварац – Лучи, урбанистички инспектор 
- Милица Јаковљевић – урбанистички инспектор 
- Игор Вавић, инспектор за заштиту животне средине у области контроле индустријских 
објеката 
- Имре Јеноваи, инспектор за заштиту животне средине у области контроле 
индустријских објеката 
- Наташа Ружић, инспектор за заштиту животне средине у области  заштите и коришћења 
природних добара 
- Лидија Хорњик, инспектор за заштиту животне средине у области заштите и 
коришћења природних добара  
- Татјана Радовановић, инспектор за заштиту животне средине у области заштите и              
коришћења рибљег фонда 
 

Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад 
Заштита животне средине: 
тел.: +381 21 423 791; +381 21 520 628; факс: +381 21 520 628 
e-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs 
 
Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад 
Урбанистичка инспекција: 
тел.: +381 21 487 4246; факс: +381 21 520 628 
e-mail: inspekcija.urbanizam@vojvodina.gov.rs 
 
ОВЛАШЋЕНА СЛУЖБЕНА ЛИЦА ЗА ПРЕДУЗИМАЊЕ РАДЊИ У УПРАВНИМ ПОСТУПЦИМА 
 

1. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у складу са 
Законом о процени утицаја на животну средину спроводи поступак процене утицаја на животну 
средину за пројекте за које одобрење за градњу пројекта издаје орган аутономне покрајине. 

Захтеви који се подносе: 
- захтев за одлучивање о потреби процене утицаја 
-захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени 
- захтев за одлучивање о давању сагласности на процену утицаја 
Лица овлашћена за предузимање радњи у овим поступцима су: 
Наташа Кнежевић, самостални саветник и 
Оливера Вучинић, самостални саветник 
(тел. 021/487-4690) 
 
2. У складу са Законом о заштити од нејонизујућих зрачења, издају се решења којима се 

утврђује испуњеност услова за коришћење извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса 
за територију аутономне покрајине и утврђује испуњеност услова за испитивање нивоа зрачења 
извора нејонизујућих зрачења од посебног интереса у животној средини. 

Лице овлашћена за предузимање радњи у овим поступцима је: 
Оливера Вучинић, самостални саветник 
(тел. 021/487-4690) 
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3. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у складу са 
Законом о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине, спроводи 
поступак за издавање интегрисане дозволе за постројења и активности која могу имати 
негативан утицај на здравље људи, животну средину или материјална добра, за која дозволу или 
одобрење за изградњу, односно извођење или обављање активности, издаје надлежни 
покрајински орган. 

Лица овлашћена за предузимање радњи у овим поступцима су: 
Светлана Марушић, виши саветник 
Тамара Орловић, саветник  
(тел. 021/487-4735 и 021/487-4484) 
 

 4. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине у складу са 
Законом о управљању отпадом, спроводи поступак издавања дозвола за сакупљање, транспорт, 
складиштење, третман и одлагање отпада за све активности на територији аутономне покрајине 
и за сва постројења за која дозволу за изградњу издаје надлежни орган аутономне покрајине.
 Лица овлашћена за предузимање радњи у овим поступцима су: 

Светлана Марушић, виши саветник 
Тамара Орловић, саветник  
(тел. 021/487-4735 и 021/487-4484) 
 
5. У складу са Законом о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда, корисницима 

риболовних вода на територији АП Војводине издају  се 
- решења о давању сагласности на програме управљања рибарским подручјима.   
- решења о издавању дозволе за електрориболов и риболов у научноистраживачке сврхе  
- решења о издавању дозволе за селективни риболов 
Лица овлашћена за предузимање радњи у овим поступцима су: 
 Бригита Марић, саветник (тел. 021/487-4901) 
Оливиа Тешић, самостални саветник (021/487-4486) 
Лоранд Вигх, саветник (021/557-283) 
Тамара Стојановић, саветник (021/487-42-12) 

 
6. У складу са Законом о заштити природе, Покрајински секретаријат за урбанизам и 

заштиту животне средине издаје услове заштите природе за заштићено подручје које 
проглашава надлежни орган аутономне покрајине. 

Лица овлашћена за предузимање радњи у овим поступцима су: 
Оливиа Тешић, самостални саветник (021/487-4486) 
Лоранд Вигх, саветник (021/557-283) 
Тамара Стојановић, саветник (021/487-42-12) 

 
7. Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине одлучује по 

жалбама на првостепена решења органа локалне самоуправе надлежних за послове заштите 
животне средине у складу са Законом о утврђивању надлежности Аутономне покрајине 
Војводине и посебним законима у области заштите животне средине. 

 Лице овлашћено за предузимање радњи у овим поступцима је Сања Шкиљевић, виши 
саветник (тел. 021/487-4456). 

 
8.  Маја Ковачевић Матин, инспектор за заштиту животне средине у области контроле 

индустријских објеката, у звању млађег саветника  
Булевар Михајла Пупина 6, 21000 Нови Сад 
тел.: +381 21 423 791; +381 21 520 628; факс: +381 21 520 628 
e-mail: inspekcija.zastitasredine@vojvodina.gov.rs 
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