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   ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2017 ГОДИНУ  

 

  ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

 
  

 Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине Градске управе града 

Суботице, сачињен је на основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору. 

 

      Инспекција за заштиту животне средине, Службе за инспекцијско надзорне 

послове, Секретаријата за инспекцијско- надзорне послове, Градске управе града 

Суботице, обавља  надзор над  применом прописа  у оквиру  послова поверених 

законом као и изворне послове по Градским одлукама у вези области  заштите 

животне средине, са циљем да се превентивним деловањем или изрицањем мера 

оствари законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката и 

спрече или отклоне штетне последице. У циљу обезбеђења поштовања закона, 

инспекција за заштиту животне средине налаже мере прописане законом и иницира 

покретање поступка пред другим надлежним органима.  

 

Инспекција за заштиту животне средине своју делатност обавља на територији града 

Суботице и околних насеља, са седиштем у Суботици, Трг слободе број 1. 
  

 

    Инспектори заштите животне средине врше контролу примене Закона, 

подзаконских аката, Одлука Скупштине Града из области заштите животне средине: 

1.Закон о заштити животне средине (,,Сл.гласникРС,,број 36/09,43/11, 14/2016 ) 

2.Закон о процени утицаја на животну средину (,,Сл.гласник РС,,број 135/04, 36/09 ) 

3.Закон о интегрисаном спречавању и контрола загађивање животне средине 

(,,Сл.гласник РС,,број135/04, 36/09 ) 

4.Закон о заштите од буке у животној средини (,,Сл.гласникРС,,број 36/09,88/10) 

5.Закон о  заштити ваздуха (,,Сл.гласник РС,,број 36/09, 10/13) 



6.Закон о заштити природе(,,Сл.гласник РС,,број36/09, 88/10, 91/10-испр. 14/16) 

7.Закон о управљању отпадом (,,Сл.гласник РС,, број 18/16) 

8.Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (,,Сл.гласник РС,, број 36/09) 

9.Закон о хемикалијама (,,Сл.гласник РС,, број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12,25/15) 

10.Закон о инспекцијском надзору (,,Сл.гласник РС,, број 36/15)  

11.Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС,, број 18/16) 

12.Закон о прекршајима (,,Сл.гласникРС,, број 65/13, 13/16) 

13.Кривични законик (,,Сл.гласникРС,,број 85/05, 88/05 -исп.10/05, -исп. 72/09, 11/09, 

121/12, 104/13, 108/14) 

14. Правилници и уредбе  донети на основу горе наведених закона 

15.Одлука о обављању димничарских услуга („Службени лист општине 

Суботица“број 8/92, 11/92, 11/94, 5/97, 9/99, 25/99) 

16.Одлука од заштите од буке у животној средини („Службени лист града 

Суботица“број 33/11) 

17.Одлука о јавној канализацији („Службени лист града Суботица“број 29/15 и 42/15) 

 
 

        Инспекција за заштиту животне средине обавља послове инспекцијског надзора 

применом и спровођењем закона и других прописа у области заштите животне 

средине, заштите ваздуха, заштите од буке, заштите од нејонизујућих зрачења, 

заштите природе, процене утицаја на животну средину, интегрисаног спречавања и 

контроле загађивања животне средине, управљања хемикалијама, управљања отпадом, 

и поступа по захтевима енергетских субјеката за доношење Извештаја о испуњености 

услова у погледу заштите животне средине, ради добијања енергетске лиценце.  

 

      На територији Града Суботице послове инспекцијског надзора из области заштите 

животне средине обављају два инспектора. Организација је таква да рад сваког 

инспектора обухвата све области које су предмет надзора.  У току целог радног 

времена, а по налогу старешине и у поподневним и ноћним часовима, инспектори за 

заштиту животне средине поступају у складу са својим овлашћењима. Пријем 

странака се обавља свакодневно, а пријаве грађана се примају усменим и писаним 

путем, телефоном или у електронском облику. Инспекторима је обезбеђено службено 

возило у циљу вршења инспекцијског надзора као и интернет комуникација у 

теренским и канцеларијским условима. Инспекција за заштиту животне средине је 

преузела контролне листе са сајта Министарства за заштиту животне средине, с 

обзиром да се ради о повереним пословима. Сачињен је и годишњи план рада за 2018. 

годину на који је Министарсво заштите животне средине дало сагласност. 

      
     
      
 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ:   

 

У 2017 години вршени су како редовни тако и ванредни инспекцијски надзори . 

 

Редовни инспекцијски надзори вршени су на основу Плана инспекцијског надзора за 

2017. годину код индустријских објеката на територији Града Суботице као и код 

Оператера који поседују уредне дозволе за управљање отпадом и привредних 



субјеката који поседују Сагласност о процени утицаја на животну средину – Контрола 

спроведених мера из Студије. 

 

Ванредни инспекцијски надзори вршени су у циљу предузимања хитних мера, по  

поднетим представкама или захтевима грађана. 

 

У току 2017 године нису се дешавале акцидентне ситуације на територији Града 

Суботице. 

У 2017 години поступано је по 91 представки правних и физичких лица и о 

предузетим мерама упућени су одговори подносиоцима . 

Поднето је 43 прекршајне пријаве против привредних субјеката, предузетника и 

физичких лица  које су у току процесуирања. 

Вршен је обилазак и контрола управљача заштићених природних добара Парк 

природе „Палић“ и Споменик природе «Стабла храста лужњака на Палићу» са 

територије Града Суботице. 

Редовни инспекцијски надзори обављали су се  и у циљу испуњености услова 

привредних субјеката  за исходовање енергетских лиценци при прометовању нафтом и 

нафтним дериватима  таквих надзора било је 10. 

 
  
Број предмета :256 

Број управних предмета:123 

Број вануправних предмета:132 

Број инспекцијских надзора: 437 

Број донетих решења: 189 

Број дописа: 68 

Број прекршајних пријава: 43 

Број захтева за привредни преступ:1 

Број изречених забрана:16 

Број ванредних инспекцијских прегледа:43 

Број редовних инспекцијских прегледа:119 

Број контролних увиђаја:256 

Број нерегистрованих субјеката:7 

 

       Највећи број предмета се односио на Закон о управљању неопасним отпадом, на 

Закон о заштити од буке у животној средини и на Закон о заштити ваздуха. 

Благовремено је поступано по свим захтевима за доставу информација од јавног 

значаја. 

 

     Показатељи делотворности  

 

1. Превентивно деловање и обавештавање јавности 

  

  Као једно од средстава остварења циља инспекцијског надзора представља и 

превентивно деловање што подразумева тачно и правовремено информисање грађана, 

пружање стручне и саветодавне подршке и помоћи физичким лицима, 

предузетницима и правним лицима, објављивање важних прописа, давање предлога, 

покретање иницијатива, упућивање дописа са препорукама и слично, чиме се 



подстиче правилност, исправност, уредност, безбедност и редовност у испуњавању 

обавеза.  

    Инспектори за заштиту животне средине континуирано пружају стручну помоћ у 

вршењу поверених послова, заинтересованим лицима и надзираним субјектима у 

смислу давања стручних објашњења, упознавања са обавезама из прописа и 

указивања надзираним субјектима на могуће забрањене, односно штетне последице 

њиховог незаконитог рада. Инспекција за заштиту животне средине вршила је и 

едукативни карактер тзв. Стручне едукативне посете (у току инспекцијског надзора) 

оператера. 
 

   2. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом 

 

       У поступку редовног инспекцијског надзора, инспектор поступајући у границама 

предмета инспекцијског надзора, предузима провере и друге радње у оквиру својих 

надлежности. Уколико се у току вршења инспекцијског надзора процени да постоји 

ризик који је висок или критичан, инспектор покреће ванредан инспекцијски надзор. 

У поступку контроле утврђено је да је ниво усклађености поступања надзираних 

субјеката са прописима, на задовољавајућем нивоу.  

 

     3. Координација инспекцијског надзора 

 

             Инспекција за заштиту животне средине је у 16 наврата извршила контролу 

висине нивоа буке као и поседовања извештаја о нивоу звучне снаге музичке опреме у 

свим угоститељским и ноћним објекатима у граду и приградским насељима.  

Контрола је извршена уз присуство стручног лица из акредитоване лабораторије 

Завода за јавно здравље Суботица. Акције су спровођене у сарадњи са  комуналном 

полицијом и са припадницима МУП-а Суботица. Овакве акције су дале добре 

резултате и та пракса ће се наставити кроз заједничке акције и размену информација и 

међусобно обавештавање. 

 

     4. Придржавање рокова за поступање 

 

       Инспекција за заштиту животне средине се придржава рокова за поступање по 

предметима у складу са Законом о општем управном постипку и другим прописима. У 

поступању у предметима по захтеву странке се ретко дешава да се предмети решавају 

по истеку два месеца и то из разлога што странке не достављају благовремено 

неопходну документацију за поступање инспектора. 

 

 5. Поступак према нерегистрованим субјеттима 

 

 У складу са Законом о инспекцијском надзору  један од приоритетних 

инспекцијских надзора у извештајној години био је и инспекцијски надзор код 

нерегистрованих привредних субјеката. Током инспекцијских надзора у 2017. години 

утврђено је постојање 7 нерегистрованих субјеката, који обављају делатност а нису 

уписани у основни регистар, односно нису уписани у одговарајући посебан регистар. 

Након издатог Решења о мерама за отклањање незаконитости, код 2 субјекта који се 

нису придржавали рока датим решењем поктенут је захтев за покретање прекршајног 

поступка. 



 

 6. Ниво координације и усклађивање инспекцијског надзора 

 

 Сарадња инспекцијског надзора у 2017 години обављана је кроз заједничке 

инспекцијске контроле са покрајинским инспекцијама. Обавештавање о потребама 

преузимања мера из оквира своје надлежности обављено је се инспекцијом рада, 

покрајинском инспекцијом за заштиту животне средине, санитарном инспекцијом, 

тржишном инспекцијом, инспекцијом рада, пореском инспекцијом, Агенцијом за 

борбу против корупције... 

 Инспектори за заштиту животне средине давали су изјаве у Прекршајном Суду 

Суботица везано за предходно поднете пријаве. 
  

 7.Материјални и технички ресурси 

 

 Инспекторима је обезбеђено службено возило у циљу вршења инспекцијског 

надзора као и интернет комуникација у теренским и канцеларијским условима. 
  

 8. Обуке запослених 

 

             Септембра месеца ове године један инспектор за заштиту животне средине је 

присуствовао тродневној едукацији у Београду у организацији Министарства заштите 

животне средине, Сектора инспекције за заштиту животне средине везаној за 

поверене послове. Децембра 2017. године један инспектор заштиту животне средине 

је у Београду присуствовао обуци за инспекторе-припремна настава за полагање 

испита у организацији ЈП Службени гласник. С обзиром да сви Закони везани за наш 

рад трпе сталне измене и допуне као и велики број Уредби и Правилника, надамо се 

да ће у будућности бити више едукација са већим бројем инспектора. 

 

      9. Уочени проблеми и предлози за њихово превазилажење  

 

     Потребно је у наредном периоду радити на унапређењу рада инспекције за заштиту 

животне средине кроз спровођење следећих мера: рад на сузбијању рада 

нерегистрованих надзираних субјеката и размени података са другим инспекцијама из 

делокруга радa.  
 

Саставили: 

Мр Сузана Дулић инспектор за заштиту животне средине 

Ксенија Л. Ердег инспектор за заштиту животне средине 

 

 

Секретар секретаријата за инспекцијско надзорне послове  

Весна Хајнал, дипл.економиста 

 

 

 

 
                                                                            
 

                                                  


