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I  УВОД 

        Годишњи Предлог плана инспекцијског надзора  Секретаријата за 
Инспекцијско- надзорне послове у Градској управи града Суботица за 2017. 
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 2017. 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 2017. 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 решавaња 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 

      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  (два) 

 

2.1 РАСПОДЕЛА РЕСУРСА 

 

Табела 1 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених 
контрола у 2017. години. Инспектори заштите животне средине 

 

Укупан број дана у години  365 

Викенди  105 

Годишњи одмори  30 

Празници  12 

Укупно радних дана  218 

Инспекцијских надзора/службене контроле 161  

Едукације 5  

Састанци 27  

Контрола извршења и спровођење извршења 30  

 

Табела 2 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених 
контрола у 2017. години. за инспекторе за заштиту животне средине - по 
систематизацији радних места  

 

Број 
инспектора 

Расподела расположивих дана за спровођење 
инспекцијског надзора и службених контрола 

дана 

2 Самостални инспектор за заштиту животне средине 161 

 

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 % 
утрошено
г 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 

Документацијск
и 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 

Манипулативни 
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, неправилно 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 2017. ГОД. 



Програмска активност:Инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру послова 

                                    поверених законом у грађевинској области. 

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.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 стратешкој процени утицаја (,,Сл.гласник РС,,број 88/10 ) 
5.Закон о заштите од буке у животној средини (,,Сл.гласник РС,, број 36/09,88/10) 
6.Закон о  заштити ваздуха (,,Сл.гласник РС,, број 36/09, 10/13) 
7.Закон о заштити природе(,,Сл.гласникРС,, број 36/09, 88/10, 91/10-испр. 14/16) 
8.Закон о водама (,,Сл.гласник РС,, број 30/10, 93/12) 
9.Закон о управљању отпадом (,,Сл.гласник РС,, број 36/09, 88/10, 91/10, 14/16) 
10.Закон о заштити од нејонизујућег зрачења (,,Сл.гласник РС,, број 36/09) 
11.Закон о хемикалијама (,,Сл.гласник РС,, број 36/09, 88/10, 92/11, 93/12,25/15) 
12.Закон о биоцидним производима (,,Сл.гласник РС,,број 36/09, 88/10, 92/11,25/15) 
13.Закон о инспекцијском надзору (,,Сл.гласник РС,, број 36/15)  
14.Закон о општем управном поступку („СЛ.лист СРЈ“ број 33/97,31/10 и ,,Сл.гласник 
РС, ,број 30/10, 18/16) 
15.Закон о прекршајима (,,Сл.гласник РС,, број 65/13, 13/16) 
16.Кривични законик (,,Сл.гласник РС,, број 85/05, 88/05 -исп.10/05, -исп. 72/09, 11/09, 
121/12, 104/13, 108/14) 
17. Прописи донети на основу горе наведених закона 
18.Одлука о обављању димничарских услуга („Службени лист општине Суботица“број 
8/92, 11/92, 11/94, 5/97, 9/99, 25/99) 
19.Одлука од заштите од буке у животној средини („Службени лист града 
Суботица“број 33/11) 
20.Одлука о јавној канализацији („Службени лист града Суботица“ број 29/15 и 42/15) 

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 


