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I  УВОД 

        Годишњи Предлог плана инспекцијског надзора  Секретаријата за 

Инспекцијско- надзорне послове у Градској управи града Суботица за 2019. 

годину- инспекција за заштиту животне средине, у складу са чланом 10. Закона о 

инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС бр. 36/2015.) 

        Годишњи Предлог плана инспекцијског надзора  садржи општи приказ задатака и 

послова Секретаријата за Инспекцијско- надзорне послове у Градској управи града 

Суботица за 2019 годину, везане за рад инспекције за заштиту животне средине, 

непосредне примене закона и других прописа, те праћење стања на територији града 

Суботица и околних насеља  из области заштите животне средине. 

       Сврха доношења  Предлога плана инспекцијског надзора – инспекције за заштиту 

животне средине за 2019. годину, Секретаријата за Инспекцијско- надзорне послове у 

Градској управи града Суботица је повећање ефикасности и транспарентности, као и 

јачање поверења грађана у локалну самоуправу града Суботица  и то кроз: 

1. непосредну примену закона и других прописа 

2. спровођење инспекцијског надзора и решавња у управном поступку у првом 

степену 

3. поступање по налозима другостепеног органа 

4. праћење стања на терену и предлагање мера за унапређење, на територији града 

Суботица 

5.превентивно деловање инспекције, као једно од средстава остваривања циља 

инспекцијског надзора 

      Секретаријат за инспекцијско- надзорне послове – инспекције за заштиту животне 

средине Градске управе града Суботице, обавља  надзор над  применом прописа  у 

оквиру  послова поверених законом а у вези области  заштите животне средине, на 

територији града Суботице и околних насеља, са седиштем у Суботици, Трг слободе 

број 1. 

      Циљеви 

      Годишњи план инспекцијског надзора, садржи опште и специфичне циљеве које је 

потребно остварити, задатке програмске активности које је потребно спровести како 

би се ти циљеви остварили, индикаторе резултата тј. начин на који се мере остварени 

задаци односно програмске активности, рокови у којима се задаци односно 

активности морају обавити,одговорност за спровођење активности односно задатака, 

врсту активности и др.  

 Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора су непосредна примена закона 

и других прописа тј.планираних мера и активности превентивног деловања 



инспекције и планираних мера и активности за спречавање обављања делатности и 

вршења активности нерегистрованих субјеката, очекивани обим ванредних 

инспекцијских надзора у периоду у коме ће се вршити редовни инспекцијски надзор, 

као и друге елементе од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора.  

 Годишњи план инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним 

циљевима који се планирају остварити у 2019 години,а који су везани за Програмске 

активности Службе за инспекцијско надзорне послове, одговорност за реализацију 

задатака и активности и у ком року их треба реализовати. Општи циљ овог Предлога  

плана је  успостављање ефикасне контроле над применом одредби Закона из области 

заштите животне средине, поштовање стандарда и норматива у свим областима 

заштите животне средине. 

 

II ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

Секретар 

Шеф службе за инспекцијско-надзорне послове 

Инспектор за заштиту животне средине  (три) 

2.1 РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 

Табела 1 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених 

контрола у 2019. години. Инспектори заштите животне средине 

Укупан број дана у години  365 

Викенди  104 

Годишњи одмори  30 

Празници  12 

Укупно радних дана  219 

Инспекцијских надзора/службене контроле 162  

Едукације 5  

Састанци 22  

Контрола извршења и спровођење извршења 30  

 

Табела 2 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених 

контрола у 2019. години. за инспекторе за заштиту животне средине - по 

систематизацији радних места  



Број 

инспектора 

Расподела расположивих дана за спровођење 

инспекцијског надзора и службених контрола 
дана 

3 Самостални инспектор за заштиту животне 

средине 

162 

 

2.2 Трајање спровођења инспекцијског надзора и службене контроле 

        Нормативи појединих фаза трајања спровођења инспекцијског надзора/службене 

контроле су добиjене на основу искуства,процене и дугогодишњег рада инспектора на 

терену  

Табела 3 

           Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе  

појединачног инспекцијског надзора/службене контроле по времену трајања 

Инспекцијски 

надзор 

  

Сати трајања 

фаза % 

утроше

ног 

времена 

4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 

Техничка 

припрема 

5 12 15 18 21 24 30 33 36 39 42 88 93 

Документациј

ски преглед 

35 84 105 126 147 168 210 231 252 273 294 616 655 

Физички 

преглед 

40 96 120 144 168 192 240 264 288 312 336 704 748 

Издавање 

писмена 

15 36 45 54 63 72 90 99 108 117 126 264 281 

Манипулатив

ни послови 

5 12 15 18 21 24 30 33 36 39 42 88 93 

УКУПНО  240 300 360 420 480 600 660 720 780 840 1760 1870 

2.2 Непланиране активности у раду  Секретаријата за Инспекцијско- надзорне 

послове 

  Осим планираних активности које се спроводе овим Предлогом плана 

Секретаријат за Инспекцијско-надзорне послове спроводи и непланиране активности 

за које је потребно планирати потребно време. 

        Непланиране активности имају карактер хитности и извршавају се одмах по 

пријему пријаве од стране грађана преко Контакт центра -024 Суботица, електронске 

поште, телефонским пријавама, примљене путем службених белешки комуналне 

полиције и непосредним опажањем инспектора на терену. Ове пријаве односе се на 

аерозагађење, висину нивоа буке, непавилно одлагање и третман неопасног отпада, 



загађење отпадних  и подземних вода, рад без дозволе или сагласности органа, 

непоштовање услова заштите природе, као и на хитне интервенције у случају 

загађења ваздуха, воде, земљишта које је потребно решити у што краћем року. 

III ПРЕДЛОГ ПЛАНА И ПРОГРАМА РАДА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ СЕКРЕТАРИЈАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈСКО -НАДЗОРНЕ 

ПОСЛОВЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА СУБОТИЦА ЗА 2019. ГОД. 

Програмска активност:Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова 

                                    поверених законом у области заштите животне средине 

Назив  Инспекција за заштиту животне средине 

Програм(коме 

припада) 

Секретаријату за инспекцијско- надзорне послове 

Функција  IV-10/I-501 

Правни основ 1.Закон о заштити животне средине (,,Сл.гласникРС,,број 36/09,43/11, 

одлука УС 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.гласникРС,,број36/09, 88/10, 91/10-испр. 

14/16) 

7.Закон о управљању отпадом (,,Сл.гласник РС,, број 36/09, 88/10, 91/10, 

14/16) 

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

9.Закон о хемикалијама (,,Сл.гласникРС,, број 36/09, 88/10, 92/11, 

93/12,25/15) 

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

11.Закон о општем управном поступку („СЛ.лист СРЈ“ број 33/97,31/10 и 

,,Сл.гласник РС,,број 30/10, 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. Прописи донети на основу горе наведених закона 

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

Суботица“број 33/11) 

 

Одговорно лице Инспектор за заштиту животне средине 

Надлежност  Поступање у првом степену у примени закона  на  услове, решења о 

сагласности на Студије и  дозволе коју издаје надлежни орган Градске 

управе града Суботица 



Табеларни приказ активности инспекције за заштиту животне средине 

Ре

д 

бр 

Специфични 

циљеви 

Активност/ 

задатак 

Индикатор 

резултата 

Рок у којем 

активност треба 

завршити 

Документ Процена 

ризика 

1. Спровођење 

Закона о 

заштите 

животне средине  

 

 

 

Инспекцијски надзор на терену, 

прикупљање потребних 

података, сарадња са другим 

инспекцијама, 

правосудним органима, 

тужилаштвом, МУП-ом и 

комуналном полицијом  

Ванредни инспекцијски надзор 

ризика енергетских објеката за 

издавање извештаја о 

испуњености услова и захтева 

утврђених прописима о заштити 

животне средине за енергетске 

објекте и остале уређаје, 

инсталације или постројења која 

се користе за обављање 

енергетске делатности  

Број донетих решења, 

сачињених 

записника,број 

донетих закључака и 

дозвола 

извршења,број 

поднетих 

прекршајних пријава, 

број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

Континуирано и 

по потреби 

за сваки 

покренути 

управни 

поступак по 

закону у року од 

7 дана 

- Правилник о методологији за 

израду националног и локалног 

регистра загађивања, као и 

методологији за врсте, начине и 

рокове прикупљања података  

 

 

Средњи 

степен 

ризика 

2. Закон о процени 

утицаја на 

животну 

средину,  

 

Редован инспекцијски надзор 

привредних субјеката који 

подлежу обавези прописаној 

Законом о процени утицаја на 

животну средину  

Број донетих решења, 

сачињених 

записника,број 

донетих закључака и 

дозвола 

извршења,број 

поднетих 

прекршајних пријава, 

број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

Континуирано и 

по потреби 

за сваки 

покренути 

управни 

поступак по 

закону у року од 

7 дана 

Решење о сагласности на 

Студију о процени утицаја на 

животну средину 

Услови са аспекта заштите 

животне средине на нови или 

затечени пројекат 

ИППЦ дозволе  

Средњи 

степен 

ризика 



3. Закон о 

интегрисаном 

спречавању и 

контрола 

загађивање 

животне средине  

Редован инспекцијски надзор 

привредних субјеката који 

подлежу обавези прописаној 

Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине  

Број донетих решења, 

сачињених 

записника,број 

донетих закључака и 

дозвола 

извршења,број 

поднетих 

прекршајних пријава, 

број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

Континуирано и 

по потреби 

за сваки 

покренути 

управни 

поступак по 

закону у року од 

7 дана 

Закон о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине  

Средњи 

степен 

ризика 

4. Закон о заштите 

од буке у 

животној 

средини  

Инспекцијски надзор на терену, 

контрола поседовања извештаја 

о нивоу буке при коришћењу  

извора буке. 

Контрола угоститељских 

објеката, правних лица и 

предузетника који су при 

обављања делатности власници 

или корисници извора буке 

Број донетих решења, 

сачињених 

записника, број 

донетих закључака и 

дозвола извршења, 

број поднетих 

прекршајних пријава, 

број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

Континуирано, 

по пријави и по 

потреби 

за сваки 

покренути 

управни 

поступак по 

закону у року од 

7 дана 

Решење о сагласности на 

Студију о процени утицаја на 

животну средину 

Услови са аспекта заштите 

животне средине на нови или 

затечени пројекат 

ИППЦ дозволе  

Средњи 

степен 

ризика 

5.  Закона о 

заштити ваздуха 

Инспекцијски надзор на терену, 

имисијска и емисијска мерења из 

свих емитера.  

Број донетих решења 

,број извршења 

решења од стране 

имаоца емитера. 

Континуирано, 

по пријавама 

грађана и 

комуналне 

полиције 

 Закона о заштити ваздуха и 

пратећи прописи 

Средњи 

степен 

ризика 

6. Закон о заштити 

природе 

Инспекцијски надзор на терену, 

контрола испуњености услова 

који даје надлежни орган за све 

радње на заштићеним 

природним добрима и контрола 

управљача заштићеним 

природним добрима коју је град 

Број донетих решења, 

сачињених 

записника, број 

донетих закључака и 

дозвола извршења, 

број поднетих 

прекршајних пријава, 

Континуирано 

по пријавама 

грађана и 

комуналне 

полиције 

Закон о заштити природе и 

пратећи прописи 

Средњи 

степен 

ризика 



Суботица ставила под заштиту број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

7.  Закон о 

управљању 

отпадом 

Инспекцијски надзор на терену, 

контрола издатих решења 

управљање неопасним отпадом, 

контрола нерегистрованих 

сакупљача.  

Број донетих решења, 

сачињених 

записника, број 

донетих закључака и 

дозвола извршења, 

број поднетих 

прекршајних пријава, 

број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

Континуирано 

по пријавама 

грађана и 

комуналне 

полиције 

Закон о управљању отпадом и 

пратећи прописи  

Средњи 

степен 

ризика 

8. Закон о 

нејонизујућем 

зрачењу 

Инспекцијски надзор над 

изворима нејонизујућег зрачења 

за које одобрење за изградњу и 

почетак рада издаје надлежни 

орган јединице локалне 

самоуправе Редован 

инспекцијски надзор 

привредних субјеката који 

подлежу обавезама прописаним 

Законом о заштити од 

нејонизујућег зрачења током 

целе године средњи степен  

 

Ванредни инспекцијски надзор 

који се ризика односи на штетно 

дејство нејонизујућег зрачења  

Број донетих решења, 

сачињених 

записника, број 

донетих закључака и 

дозвола извршења, 

број поднетих 

прекршајних пријава, 

број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

Током целе 

године 

Закон о нејонизујућем зрачењу 

и пратећи прописи  

Средњи 

степен 

ризика 

9. Превентивно 

деловање 

инспекције  

Објављивање важећих прописа, 

планова инспекцијских надзора 

и контролних листи - 

Обавештавање јавности о 

 Током целе 

године 

  



сазнањима инспекције о 

постојању озбиљног ризика по 

животну средину и предузетим 

мерама како би се тај ризик 

отклонио или умањио - Пружање 

стручне и саветодавне подршке 

надзираном субјекту  

10 Контролни 

инспекцијски 

надзор  

Контрола утврђивања извршених 

мера које су предложене, 

наложене или наређене 

надзираном субјекту у оквиру 

редовног или ванредног 

инспекцијског надзора  

 Током целе 

године 

  

11 Припрема и 

спровођење 

инспекцијског 

надзора, 

планирање и 

усклађивање 

рада инспектора 

у складу са 

законским 

прописима  

- Праћење промена законских 

прописа 

- Прикупљање података од 

значаја за вршење инспекцијског 

надзора  

- Израда извештаја  

- Обрада и анализа података о 

обављеним инспекцијским 

надзорима  

- Извршавање осталих редовних 

послова у оквиру инспекцијског 

надзора  

 Континуиран   

12 Обука, 

оспособљавање, 

семинари и 

едукације у 

вршењу 

инспекцијског 

надзор  

  Континуиран   



Врста инспекцијског надзора 

-редован 

-ванредни 

-контролни 

-допунски 

 

Облик инспекцијског надзора 

Теренски и канцеларијски 

 

Табеларни приказ прогнозираног броја  активности три инспектора за заштиту 

животне средине за 2019. годину на основу искуства и просека обрађених предмета из 

претходних година 

Ред. 

бр. 

 Пословни 

процес 

Активност/ 

задатак 

Број предмета 

 

1. Спровођење 

контроле на 

основу  

поменутих 

закона  

 

 

-контрола издатих решења о сагласности на Студије 

-контрола издатих услова са аспекта ЗЖС 

-заједничка контрола ИППЦ дозволе са републичким 

инспектором за ЗЖС   

-контрола издатих решења о управљању отпадом 

-контрола нелегалних оператера 

-контрола издатих услова од надлежног органа за 

активности на заштићеним природним добрима 

-контрола аерозагађења- имисија ,емисија 

-контрола висине нивоа емитоване буке 

-број редовних инспекцијских надзора 

30 

25 

 

2 

25 

16 

 

28 

24   

26 

85 

 

IV СПИСАК НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА ПО ОБЛАСТИМА: 

 Закон о управљању отпадом (,,Сл.гласник РС,, број 36/09, 88/10, 91/10, 14/16) 
 

Оператери код којих се врши редовна контрола у интервалу 15.1.2019.-

31.12.2019.: 

 

«ЕКО ФЕНИX Б ТЕАМ» ДОО Гајева 75 

СЗР «ЧЕТИРИ СЛОЖНА БРАЋА» Ролана Ромена 22 

«ИНТЕРЦОРД»ДОО Београдски пут 242 

ЈКП “ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО” СУБОТИЦА Антуна Шимића бб 

«ТУТОРИЋ» Д.О.О Карађорђев пут 74 

«АНИПЛАСТ» ДОО Хоргошки пут 109 

ЕКО ФЛОР–НОРД ТРАДЕ»ДОО Барска број 34 

“МЕТАЛОПРОМЕТ” ДОО Београдски пут број 193 

“ЈАДРОПЛАСТ” ДОО Цара Лазара број 20 

"ТЕХНОПАПИР" ДОО Боре Станковића 37 

“ПРО ФОРУМ” ДОО Београдски пут број 137 

“ЕКОСТАНДАРД” ДОО Сутјеска 92 



 

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

36/09 ) 

 

Правна лица код којих се врши редовна контрола у интервалу 15.1.2019.-

31.12.2019.: 

Малопродајни објекти нафтних деривата на територији Града Суботица 

 

ИНТЕРМОЛ, Ђорђа Станојевића 14,  Нови Београд  

ОМВ СРБИЈА, Омладинских бригада 90 а/II, Нови Београд  

ЕКО СРБИЈА, Тошин бунар 274 а, Нови Београд  

НИС промет-ГАСПРОМ, Народног фронта 12,  Нови Сад  

ЛУК ОИЛ, Булевар Михаила Пупина 165д, Нови Београд  

ЕУРОПЕТРОЛ, Београдски пут 10, Суботица 

МГ ГАС ОИЛ, Немањина 4/13, Суботица 

ПЕТРОЛ, Улица Патријарха Димитрија 12в,  Београд  

ЕУРОГАС Београдски пут 10, Суботица  

 

Силоси: 

АД РАВНИЦА Бајмок, Зубачиште 72/а, Бајмок  

АД БАРКЕЛ Бајмочка 20, Чантавир 

АД ПЕШЧАРА, Едвина Здовца 4,  Суботица  

ТМТ КОМЕРЦ, 20 Бајмочка,  Чантавир,  

ДОО ГРАНОЛИС, Народног фронта 55А, Суботица  

АД ФИДЕЛИНКА, Чантавирски пут бр. 1,  Суботица  

ЗЗ РАДУЛОВИЋ Бајмок, 24 Мије Мандића, Бајмок  

приватни предузетници: Киш Мирослав, Џавић Маргит 

 

Производња сточне и хране за кућне љубимце: 

ДОО ФАРМКОМЕРЦ ул. 11. Октобра бр.19,  Чантавир 

ДОО ГЕБИ Маршала Тита 46, Чантавир 

АД ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД Београдски пут 123, Суботица 

ПАТЕНТ цо ДОО, Владе Ћетковића 1А, Мишићево  

ДОО МАСТЕР ФЕЕД Индустријска зона ББ, Нови Жедник 

 



Правна лица која се баве површинском обрадом метала: 

КМР ВИСИОН ДОО, Пешчарина 17, Суботица   

ДОО АГРИА, Бајски пут 177, Суботица  

ДОО МИРЕН, Вишњићка 2, Суботица  

ДОО ТАТРАВАГОНКА, Биковачки пут 2,  Суботица  

ДОО АЛ ПАЦК Толминска 14,  Суботица  

 

Правна лица која се баве производњом кућне хемије: 

ДОО ДИОС, Сенћански пут 71, Суботица 

ДОО ВУМАРТОКС, Салаш 190, Жедник  

ДОО ЦХЕМОНА ЛАБ Лошињска 12, Суботица  

 

Фарме за узгој и прераду месних прерађевина: 

АД РАВНИЦА, Зубачиште 72/а, Бајмок  

ДОО ИМ МАТИЈЕВИЋ, Београдски пут 13, Суботица.  

 

Производња пекарских и млечних производа: 

ДОО ДОН МАЦ, Чантавирски пут бр. 1,  Суботица  

ФИДЕЛИНКА СКРОБ ДОО Чантавирски пут бр. 1,  Суботица  

ДОО МИНИ ПАНИ, Хиподромска 2ц, Суботица  

АД ИМЛЕК-Млекара, Толминска 10, Суботица  

ДОО ПИОНИР Сенћански пут 102, Суботица  

ДОО МЕДОПРОДУКТ, Салаш 164, Доњи Таванкут 

 

Производња чарапа и трикотаже и кристала: 

АД 8 МАРТ Марксов пут 85, Суботица  

ГОРДОН ДОО (Цалцедонија), 14. Нова бр. 2, Суботица   

ДОО ФИНАТИ, Пут ЈНА 11, Бајмок  

СWАРОВСКИ Суботица ДОО Батинска 94, Суботица  

 

 



 

Производња ветрогенератора и електричних мотора: 

ДОО ЕНЕРГОМОНТ,  Сегедински пут 89, Бачки Виногради  

ДОО СИМЕНС, Батинска 94, Суботица  

ДОО БАМА, Матије Корвина 17 Суботица  

АД ЕЛЕКТРОРЕМОНТ, Ивана Мештровића 2, Суботица  

АТБ СЕВЕР ДОО, Магнетна Поља 6, Суботица  

 

Производња полупроизвода за аутомобилску индустрију: 

ДОО ЦОНТИТЕЦХ ФЛУИД Србија, Батинска 94, Суботица  

ДОО ДУНКЕНМОТОРЕН, Батинска 94, Суботица  

ДОО НОРМА ГРОУП Батинска 94, Суботица  

ДОО АМАТЕК Батинска 94, Суботица  

 

Штампарије: 

ДОО ПРИНТЕX, Сегедински Пут 86, Суботица  

АД РОТОГРАФИКА, Сегедински пут 72, Суботица  

ДОО МИНЕРВА, Карађорђев пут 37, Суботица  

 

Производња асфалта и стиропора: 

АД КОМГРАД, Чантаварски пут бб, Суботица.  

ДОО МАСТЕРПЛАСТ, Ференца Бодрогварија 172, Суботица  

ЈУМ ЦОММЕРЦ ДОО Требињска 4 ,  Суботица,  

 

Објекти за велепродају: 

ДОО МЕРЦАТОР С – РОДА, Сегедински пут 92,  

ДОО МЕРЦАТОР С – ИДЕА, Београдски пут 140, Суботица 

ДОО УНИВЕРЕXПОРТ, Сегедински пут 80, Суботица 

ЛИДЛ, Пап Пала 1, Суботица 

ТЕМПО, Лајоша Јоа 66, Суботица 



Супермаркет ИДЕА МП541  Петофи Шандора, Суботица  

 

Производња ветеринарских лекова: 

ДОО ФМ ФАРМ, Браће Радић, 74 , Суботица  

 

Производња пластике: 

ДОО ИНТЕРЦОРД,  Београдски пут, 242  Суботица  

ДОО ОСМОР Ц.О., Бориса Кидрича, 76  Хајдуково  

ДОО АНИПЛАСТ, Хоргошки пут 109, Палић  

АД ЦХЕМОС, Хоргошки пут 97, Палић 

ТРИОПЛАСТ, Шантићева 80,Суботица  

МИЦРОПАК, Београдски пут 182, Суботица 

 

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

АД 8 МАРТ, Марксов пут 85, Суботица  

ДОО ДОН МАЦ, Чантавирски пут бр. 1,  Суботица  

ЈП СУБОТИЦА ТРАНС, Сегедински пут 84, Суботица 

АД ЦХЕМОС, Хоргошки пут 97, Палић 

ДОО АТБ СЕВЕР, Магнетна Поља 6, Суботица  

АД ПАТЕНТ цо ДОО, Владе Ћетковића 1а  Мишићево  

АД ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД, Београдски пут 123, Суботица  

ДОО ТАТРАВАГОНКА,  Биковачки Пут, 2 , Суботица  

ДОО МИНИ ПАНИ, Хиподромска 2ц, Суботица  

АД ЕЛЕКТРОРЕМОНТ Ивана Мештровића 2 - Суботица  

ДОО ЕНЕРГОМОНТ, Сегедински пут 89, Бачки Виногради 

ДОО СИМЕНС, Батинска 94, Суботица 

ДОО БАМА, Матије Корвина 17, Суботица  

АД ЕЛЕКТРОРЕМОНТ, Ивана Мештровића 2, Суботица 

АТБ СЕВЕР ДОО, Магнетна поља 6,  Суботица  

 

 



Закон о заштити природе (,,Сл.гласникРС,,број 36/09, 88/10, 91/10-испр. 14/16) 

Контрола услова заштите природе над заштићеним природним добрима:  

Парк природе „Палић“ (Службени гласник Општине Суботица број И-011-38/96) 

Споменик природе «Стабла храста лужњака на Палићу» (Службени лист Града 

Суботице 15/13) 

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

У периоду од 15.5.2019. -15.10.2019. године инспектори за заштиту животне средине 

врше контролу нивоа буке у угоститељским објектима (око 40 угоститељских 

објеката) и контролу нивоа буке код предузетника који се баве површинском и 

механичком обрадом метала, камена, дрвета... 

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

Контрола новопостављених базних станица мобилне телефоније оператера: ДОО 

ВИП, ДОО ТЕЛЕНОР и АД ТЕЛЕКОМ 

V РЕСУРСИ ИНСПЕКЦИЈЕ 

аутомобил, 3 рачунара, фотоапарат 

VI ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

Секретаријат за инспекцијско- надзорне послове – инспекција за заштиту животне 

средине Градске управе града Суботица  задржава право измене и допуне Предлога 

годишњег плана инспекцијског надзора – инспекције за заштиту животне средине за 

2019. годину. 

Саставио: 

Ксенија Ердег инспектор за ЗЖС 

Мр Сузана Дулић инспектор за ЗЖС 

Армин Деметер инспектор за ЗЖС 

 

         Секретар 

              Секретаријат за инспекцијско- надзорне послове 

 

               Хајнал Весна 


