
 

 
Република Србија 
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ГРАДСКА УПРАВА 
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         ИЗВЕШТАЈ  О  РАДУ  ЗА  2016  ГОДИНУ   

   ИНСПЕКЦИЈЕ  ЗА  ЗАШТИТУ  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ 
  

 
      Секретаријат за инспекцијско- надзорне послове, инспекција за заштиту животне 
средине 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, на територији града Суботице и околних 
насеља, са седиштем у Суботици, Трг слободе број 1. 

 На територији Града Суботице послове инспекцијског надзора из области 
заштите животне средине обављају два инспектора. 

    Инспектори за заштиту животне средине успешно су завршили специјализовану 
обуку „Изградња капацитета локалних инспекцијских служби“ у оквиру пројекта 
„Изградња капацитета локалних инспекцијских служби и новоизабраних одборника 
путем е-обуке“ организовану од стране Сталне конференције градова и општина, 
подржану од стране Мисије ОЕБС-а у Србији. 
 
    Инспекторима је обезбеђено службено возило у циљу вршења инспекцијског 
надзора као и интернет комуникација у теренским и канцеларијским условима. 
 
    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.гласник РС,, 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.гласник РС,,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 36/09, 88/10, 91/10, 14/16) 
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.лист СРЈ“ број 33/97,31/10 и ,,Сл.гласник 
РС,,број 30/10, 18/16) 
12.Закон о прекршајима (,,Сл.гласник РС,, број 65/13, 13/16) 
13.Кривични законик (,,Сл.гласник РС,,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 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) 
 
 
     ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ:   
У 2016 години вршени су како редовни тако и ванредни инспекцијски надзори . 
Редовни инспекцијски надзори вршени су 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 по  поднетим представкама или захтевима 
грађана. 
Инспекција за заштиту животне средине вршила је и едукативни карактер тзв. 
Стручне едукативне посете (у току инспекцијског надзора) оператера. 
Обављене су и заједничке инспекцијске контроле са републичким и покрајинским 
инспекцијама. 
У складу са Законом о инспекцијском надзору  један од приоритетних инспекцијских 
надзора у извештајној години био је и инспекцијски надзор код нерегистрованих 
привредних субјеката. 
У току 2016 године нису се дешавале акцидентне ситуације на територији Града 
Суботице. 
У 2016 години поступано је по 114 представки правних и физичких лица и о 
предузетим мерама упућени су одговори подносиоцима . 
Поднето су 16 прекршајних пријава против привредних субјеката и предузетника које 
су у току процесуирања. 
У току 2016. године инспектори за заштиту животне средине давали су изјаве у 
Прекршајном Суду Суботица везано за предходно поднете пријаве. 
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 5 
  
  
 
Број предмета :240 
Број управних предмета:170 
Број вануправних предмета:70 



Број инспекцијских надзора: 404 
Број донетих решења: 220 
Број дописа: 80 
Број прекршајних пријава: 16 
Број изречених забрана:15 
Број ванредних инспекцијских прегледа:114 
Број редовних инспекцијских прегледа:105 
Број контролних увиђаја:240 
Број нерегистрованих субјеката:6 
 
                                                                            
 

                                                  Инспектори за заштиту животне средине 
 

    Ксенија Л. Ердег 
    Мр Сузана Дулић 


