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ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

 

Током извештајног периода Служба за инспекцијско надзорне послове 

која се налази у Секретаријату за инспекцијско надзорне послове 

функционисала је у следећем саставу:                                                                                         

  -Комунална инспекција - радила је са 2(два) самостална комунална 

инспектора, са (5) комуналних инспектора, са 1 (једним) комуналним 

инспектором за путну привреду, са 1 (једним) инспектором за собраћај, са 2 

(два) самостална инспектора за заштиту животне средине, са 1 (једним) 

инспекторомза заштиту животне средине, са 1 (једним) самосталним 

инспектором за туризам и са 2 (два) самостална грађевинска инспектора.  

 Служба за инспекцијско надзорне послове обавља инспекцијски надзор из 

комуналне области, грађевинске области и из области заштите животне средине.                         

У грађевинској области, грађевинска инспекција обавља надзор над применом 

прописа у оквиру послова поверених законом. Грађевински инспектори у свом 

надзору врше налагање мера које треба предузети из области Закона о 

планирању и изградњи, затим из области Закона о озакоњењу објеката као и из 

области Закона о становању и одржавању зграда о чему воде одговарајуће 

управне и извршне поступке.        У 

комуналној области комунална инспекција у обављању надзора контролише да 

ли се комуналне делатности обављају на начин утврђен законом, односно 

прописом донитим на основу закона, контролише стање комуналних објеката и 

уређаја, водоводних и канализационих инсталација, саобраћаја и путева, 

зелених површина, наређује уклањање непрописно паркираних возила, 

уклањање предмета и ствари са јавне површине, врши контролу ауто-такси 

превоза, контролу организације и начина обављања јавног превоза на 

територији града, контролу чистоће јавних површина и депонија, јавних 

паркиралишта и друго комунално уређење града. Комунална инспекција врши и 

контролу из области зоохигијене у оквиру којих се обављају послови који се 

односе на контролу начина и услова држања домаћих животиња у 

некомерцијалне сврхе, прихватилишта за напуштене животиње, организовање 

зоохигијенске службе на територији града, спровођење мера контроле ради 

смањења популације штетних организама, глодара и инсеката вршењем радње 

дератизације, дезинфекције и дезинсекције на јавним површинама.   

 У области поступања инспектора за заштиту животне средине обавља се 

надзор који се односи на примену мера пропиасих Законом о заштити животне 

средине, Законом о процени утицаја на животну средину,Законом о управљању 

отпадом,Законом о заштити природе, Законом о заштити ваздуха, Законом о 

заштити буке у животној средини и Законом о заштити од нејонизојућег 

зрачења. Послови инспекцијског надзора из области заштите животне средине 

обављају се као поверени послови у складу са овлашћењима. Инспектори за 

заштиту животне средине поступају по службеној дужности приликом 



утврђивања минимално техничких услова у погледу заштите и унапређења 

животне средине код отварања нових објаката, пре почетка обављања 

делатности и након отварања, налажу подношење захтева за одлучивање о 

потреби израде студије о процени утицаја на животну средину, налажу 

прибављање интегрисане дозволе за сва постројења и активности за које 

одобрење за изградњу издаје надлежни орган Града.  Спроводе се и мере 

контроле непосредне заштите очувања и коришћења заштићених природних 

добара на заштићеним подручјима Града.                     

  У обављању инспекцијског надзора инспектор доноси решења и 

закључке у складу са Законом о општем управном поступку и законом о 

инспекцијском надзору, подноси захтеве за покретање прекршајних поступака, 

подноси пријаве за покретање поступака за привредни преступ, подноси 

кривичне пријаве, издаје прекршајне налоге, учествује у припреми извештаја и 

информација за друге државне органе и организације, сарађује са медијима, 

поступа по пријавама и захтевима странака, даје извештаје о извршеном 

инспекцијском надзору и извештава о предузетим мерама. У области 

администрације ради канцеларијску администрацију која подразумева ажурно 

вођење предмета, завођење предмета у референтске свеске, архивирање 

предмета и друго у сагласности са канцеларијским пословањем.    

 У вршењу инспекцијског надзора инспектори поступају по службеној 

дужности или по захтеву – пријави странке. Пријаве странке се достављају 

путем контакт центра, услужног центра, писменим путем преко поште, 

телефонски или пак личним доласком у просторије инспекције.   

     

 

 Комунална инспекција       

 

У току 2019. године комунална инспекција је обрадила укупно  2413 

предмета од тога 1963 управних и 450 ван управних предмета.  

 Комунална инспекција је поступала и обрадила укупно 1189 пријава 

грађана а од тога 413 пријава грађана из Контакт центра и 325 пријва грађана из 

услужног центра. У току 2019. године непосредном пријавом грађана – личним 

доласком и телефонском пријавом у служби је било укупно 481 пријава.  

 

     

              

 2017. година 2018. година 2019. година 

Управни предмет 2337 2092 1939 

Ван управни 

предмет 

790 716 450 

Укупно 3127 2808 2413 

   

 

 

 



  Комунална инспекција је поступала по службеним белешкама 

комуналне полиције и укупно је обрађено 1663 белешке. У односу на 

предходни период смањен је број службених белешки из разлога што је 

рад у Секретаријату организован на начин да инспектор и патрола 

комуналне полиције заједнички излазе на увиђаје кад су поједине 

активности у питању.          

    

               

 2016.година 2017.година 2018.година 2019.година 

Пријаве из 

контакт центр. 

        634      1416      562       413 

Пријве из 

услуж. центр. 

       207        181      286       325 

Пријаве тел. и 

лично 

         481 

Службене бел. 

Ком. полициј. 

       1663 

Укупно        841        1579      848     2882 

 

Приликом свакодневне контроле паркирања на јавној површини, 

комунални инспектори су уз асистенцију комуналне полиције уклонили 

укупно 705 непрописно паркираних возила и исто толико је издато 

прекршајних налога који су и уплаћени.      

 Комунална инспекција обавња послове инспекцијског надзора над 

извршењем надзора над извршењем Закона и градских одлука у области 

обављања комуналних делатности,  коришћења,одржавања и чувања 

комуналних објеката и уређаја, уређења јавних површина и јавних 

зелених површина, одржавања чистоће, пружања комуналних услуга 

јавних комуналних предузећа чији је оснивач Град Суботица. У току 2019. 

године комунална инспекција је највећи број поступања имала по Одлуци 

о комуналном реду, те је у складу са поменутом Одлуком, вршила 

свакодневно уклањање непрописно паркираних возила, вршила је 

контролу заузимања јавне површине,поготово испред угоститељских 

објеката, налагано је уређење спољних делова зграда, контролисана је 

уредност и стање чистоће у околини стамбених објеката, надзирала је 

раскопавање јавних површина на територији Града, постављање мањих 

монтажних објеката, уређаја, опреме и др.     

 Комунална инспекција је у координацији са полицијом вршила 

надзор над радом зимске службе и интервенисала у ситуацијама око 

посипања коловоза и тротоара у случајевима кад је била угрожена 

безбедност.  Комунална инспекција је такође вршила надзор над 

спровођењем Програма рада зимске службе и превентивно деловала како 

према грађанима тако и према вршиоцима комуналне делатности.       

Инспекција је у току 2019. године константно спроводила акцију, која се 

односила на одржавање чистоће на јавним површинама ради уклањања 



смећа, отпадног материјала,грађевинског материјала са тргова, улица и 

иста је трајала активно све до почетка зиме. Проблеми  настали у вези 

одржавања чистоће на јавним површинама су решавани путем издавања 

решења у којима се налаже интервентној екипи за одржавање јавне 

хигјене из ЈКП Чистоћа и зеленило да изврше чишћење тих површина. 

 Значајна је улога комуналне инспекције везано за контролу 

одржавања јавних зелених површина на територији Града. Рад комуналне 

инспекције се тако огледао у поступању везано за орезивање и вађење 

стабала на јавној површини, контроли стања стабала у дрворедима и 

парковима а поготово је значајна контрола стања стабала у близини 

дечијих игралишта, школа, јавних установа и сл. да би се спречило 

угрожавање безбедности грађана.  Највише интервенција комунална 

инспекција је имала везано за блоковско зеленило и зеленило поред и око 

стамбених зграда као и орезивање стабала испод електричних водова. У 

2019. години било је повећано издавање решења којима се налагало 

орезивање или пак вађење стабала са јавне површине. Решења су издавана 

и у случајевима када се на јавној површини налазе сува и оштећена стабла 

која представљају опасност по околину.     

 Комунална инспекција је путем комуналних инспектора и 

инспектора за заштиту животне средине предузимала одређене мере у 

вези уништавања коровске биљке-амброзије. Мере предузете од стране 

комуналне инспекције су се огледале у налагању мере овлашћеном 

предузећу и грађанима да изврше кошење јавне површине или приватне 

парцеле у циљу уништења коровске биљке. У овим пословима значајна 

сарадња је била са месним заједницама тако да је на том пољу комунална 

инспекција координирала ради решавала проблеме на терену. Путем 

комуналних инспектора и инспектора за заштиту животне средине вршена 

је и контрола реализације годишњег програма кошења јавних зелених 

површина.           

  Комунална инспекција обавља надзор над Одлуком о комуналном 

реду тако да је у току 2019. године контролисала уређеност јавних 

површина, стање комуналних објеката и урбане опреме, уређење и 

одржавање спољних делова зграда, обављане су контроле везано за 

раскопавање јавних површина, спроводио се поступак уклањања олупина 

путничких возила и хаварисаних возила са јавне површине.  

 Посебан значај рада комуналне инспекције је у погледу контроле 

коришћења јавних површина, пре свега заузимања јавних површина 

испред угоститељских објеката са летњим баштама као и контролу  

постављања расхладних уређаја и фрижидера. Контрола заузимања јавне 

површине испред угоститељских објеката се одвија у два сегмента, 

контролисало се да ли угоститељи поседују одобрење за заузимање јавне 

површине и уколико поседују одобрење да ли је заузеће јавне површине у 

складу са издатим одобрењем. Везано за угоститељске објекте, вршена је 

контрола радног времена угоститељских објеката, где је веома значајна 

сарадња са комуналном полицијом и Полицијском управом. 



 Комунална инспекција врши надзор над применом Одлуке о 

условима држања и заштите  домаћих и егзотичних животиња. По овој 

Одлуци која је усвојена 2011. године режим држања кунића, живине, 

копитара и папкара на подручју насељеног места Суботица је утврђен на 

основу карте по којој су одређене зоне, црвена – зона забране, наранџаста 

– зона прелазног режима и зелена зона где нема забране, те је инспекција 

у прелазном периоду од 2 године који је утврђен Одлуком, била у обавези 

да обавести и едукује грађане у наранџастој зони о новим условима за 

држање домаћих животиња и да оконча све поступке започете према 

одредбама који су важили у моменту покретања поступка. У току 2019. 

године већ се приступило спровођењу извршења решења о измештању 

домаћих животиња. Контрола је вршена у погледу испуњења наложених 

мера у предходном периоду.        

     

  Грађевинска инспекција     

   

 У току 2019. године грађевински инспектори су обрадили укупно 

281 предмет од тога 23 управна и 258 ван управних предмета. У складу са 

Законом о озакоњењу објеката исправљено је 81 решење.   

 У складу са Законом о планирању и изградњи сачињен је План 

уклањања бесправно изграђених објеката за 2019. годину као и програм и 

Оперативни план уклањња објеката по кварталима.    

 На основу пријава из Контакт центра којих је било 31 затим 21 

пријава из услужног центра и 57 белешки поднетих од стране комуналне 

полиције извршено је укупно 62  увиђаја  о чему су сачињени записници. 

Овај број је мањи у односу на предходни период, на шта је утицала 

примена Законао становању и одржавању зграда где проблеме решавају 

управници стамбених заједница.       

  У току 2019. године повећан је број контрола на градилиштима, 

којм приликом је извршено укупно 202 контроле темеља и конструкције.     

 У току 2019. године извршено је 57 контрола издатих решења.  

 Током протекле године поднете су 2 (две) прекршајне пријаве и 1 

(једна) кривична пријава.        

 Највише извршених увиђаја по пријавама грађана односио се на 

процурења у стамбеним зградама и на пријаве везано за дотрајале, 

рушевне објекте, који угрожавају околину.    

 Резултати грађевинске инспекције су задовољавајући, нарочито ако 

се узме у обзир да су запослена само два инспектора који раде на 

територији Града. Квалитет обрађених предмета је добар што је 

констатовано приликом контроле од стране Покрајинског грађевинског 

инспектора.         

 Грађевински инспектори су вршили стручне и саветодавне посете 

надзираним субјектима у складу са Законом о инспекцијском надзору а 

сам инспекцијски надзор изискује увећану документацију која се мора 

припремити пре изласка на терен.                                                                                    



                ИНСПЕКЦИЈА 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, 44/18-др.закон 

и 95/18)  

11.Закон о општем управном поступку („Сл.гласник РС,, број 18/16, 18/2016 

95/2018-аутентично тумачење) 

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 Града 

Суботице“број 14/2018) 

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 три инспектора. Организација је таква да 

рад сваког инспектора обухвата све области које су предмет надзора.  У току 

целог радног времена, а по налогу Секретара и шефа Службе за инспекцијско 

надзорне послове 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 2020. годину на који је Министарсво заштите животне средине дало 

сагласност. 

 

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ:   

 

 У 2019. години вршени су редовни, ванредни и контролни инспекцијски 

надзори и превентиво деловање инспекције. 

 

 Редовни инспекцијски надзори вршени су на основу Плана инспекцијског 

надзора за 2019. 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 услова и мера из Студије као и 

контрола мера и обавеза инвеститора за пројекте за које се не може или за које 

је одлучено да није потребна израда Студије о процени утицаја на животну 

средину. Такође су контролисани услови заштите од буке код угоститељских 

објеката и привредних субјеката као и емитовање ЕМС код постављених базних 



станица. 

 

 Ванредни инспекцијски надзори вршени су у циљу предузимања хитних 

мера, по  поднетим представкама или захтевима грађана, као и на основу 

захтева надзираних субјеката. 

 У току 2019. године нису се дешавале акцидентне ситуације на територији 

Града Суботице.  

 У 2019 години поступано је по 239 представке правних и физичких лица и 

о предузетим мерама упућени су одговори подносиоцима и предузете су 

законом и прописима предвиђене мере. 

 Поднето је 3 прекршајних пријава против привредних субјеката, 

предузетника и физичких лица  које су у току процесуирања. 

 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. 

 Највећи број предмета се односио на Закон о управљању неопасним 

отпадом, на Закон о заштити од буке у животној средини, Закон о процени 

утицаја на животну средину  и на Закон о заштити ваздуха. Благовремено је 

поступано по свим захтевима за доставу информација од јавног значаја. 

 

 

ПОКАЗАТЕЉИ ДЕЛОТВОРНОСТИ: 

 

1. Превентивно деловање 

 

 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.  

Током 2019. године обављено је превентивно деловање у 64 случајева. 

 

2. Oбавештавање јавности, пружање стручне и саветодавне подршке 

 

 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. Дато је 40 одговора грађанима и разним 

институцијама и 7 одговора новинарима. 

 



3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом 

 

 У поступку 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.  

Утврђено је да је усклађеност око 80% 

 

4. Bрој откривених и отклоњених или битно умањених насталих штетних 

последица по законом заштићена добра, права и интересе - корективно 

деловање инспекције 

 

Укупно 3 издатих решења 

 

 

5. Број утврђених нерегистрованих субјеката и мере спроведене према њима 

  

 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 2019. 

години није утврђено постојање  нерегистрованих субјеката, који обављају 

делатност а нису уписани у основни регистар, односно нису уписани у 

одговарајући посебан регистар.  

 

6. Мере предузете ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њихово 

дејство 

 

 8 посета и консултација са покрајинским и републичим органима, 

покрајинским и републичим инспекцијама, и општинама и другим управама 

града  

 

7. Остварење плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито о 

односу редовних и ванредних инспекцијских надзора, број редовних 

инспекцијских надзора који нису извршени и разлозима за то, као и о броју 

допунских налога за инспекцијски надзор; 

 

 У 2019. години планирано је 160 редовних инспекцијских надзора, а број 

извршених надзора је био 116. Број ванредних инспекцијских надзора био је 

239. Допунских налога за инспекцијски надзор није било. 

 Значајно одступање у односу на предвиђени број инспекцијских надзора 

Планом инспекцијсог надзора за 2019. годину, запажа се у области заштите 

природе. Повећањем броја инспектора за заштиту животне средине, стечена је 

могућност детаљније контроле кошења коровске биљке амброзије на територији 



града Суботице, на основу Одлуке о мерама, начину и условима сузбијања и 

уништавања коровске биљке амброзија – Ambrosia artemisifolia (spp.) (Службени 

лист Општине Суботица“, бр. 23/06 и Службени лист Града Суботице бр. 

12/2015). Из овог разлога, број инспекцијских надзора у области заштите 

ваздуха је значајно увећан у односу на претходну годину.  

До повећања броја ванредних инспекцијских надзора дошло је и због 

надлежности на основу члана 101а став.2. Закона о заштити животне 

средине(,,Сл.гласникРС,,број 36/09,43/11, 14/2016) и на основу обласног 

правилника о Условима заштите животне средине које морају да испуне 

корисници ИПАРД подстицаја којих је било 14. 

 

8. Ниво координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога 

врше друге инспекције 

 

 Сарадња инспекцијског надзора у 2019. 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. 

 

9. Материјални, технички и кадровски ресурси које је инспекција користила у 

вршењу инспекцијског надзора и мере предузете у циљу делотворне употребе 

ресурса инспекције и резултати предузетих мера 

 

 Инспекторима је обезбеђено службено возило у циљу вршења 

инспекцијског надзора као и интернет комуникација у теренским и 

канцеларијским условима. 

 

10. Придржавање рокова прописаних 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. 

 

11. Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број 

другостепених поступака, њихов исход, број покренутих управних спорова и 

њихов исход); 

 

 Није било другостепених поступака нити покренутих управних спорова 

 



12. Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходима тог 

поступања, уз посебно истицање броја поднетих притужби и области рада на 

које су се односиле; 

 

 Странке су у погледу по њих неповољног исхода или у погледу времена 

решавања предмета поднеле усмену притужбу у 5 случаја. 

 

13. Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно 

службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука 

и других облика стручног усавршавања и бројем инспектора, односно 

службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора који су похађали те 

обуке и друге облике стручног усавршавања; 

 

 У јуну 2019. један инспектор за заштиту животне средине је учествовао на 

тродневном семинару на Борском језеру са називом „Ка ефикаснијој примени 

прописа у области заштите животне средине“. 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. 

 

14. Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа 

 

 У току 2019. године инспектори за заштиту животне средине нису 

учествовали у изменама и допунама закона и других прописа 

  

15. Мере и провере предузете у циљу потпуности и ажурности података у 

информационом систему 

  

 Сви подаци релевантни за поступање достављају се по потреби 

 

16. Стање у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 

 

 Због повећаног броја инспектора за заштиту животне средине омогућен је 

обимнији и делотворнији рад. 

 

17. Исходи поступања правосудних органа по захтевима за покретање 

прекршајног поступка, пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама 

које је поднела инспекција. 

 

 Од поднетих 3 прекршајних пријава  процесуирано је 2 прекршајних 

пријава. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

Комунални инспектор за путну привреду 

 

I  УВОД 

        Годишњи Извештај о раду инспекције за путну привреду 

Секретаријата за Инспекцијско-надзорне послове у Градској управи Града 

Суботица за 2019. годину, доноси се у складу са одредбом члана 44. Закона о 

инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС бр. 36/2015, 44/2018 и 95/2018.) 

        Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове – инспекција за путну 

привреду, располагала је са 1 инспектором, који је вршио непосредну примену 

закона и других прописа и подзаконских аката, као и праћење стања на 

територији Града Суботица, из области путне привреде.  

     II  ПОДАЦИ О ПРИДРЖАВАЊУ РОКОВА ЗА ПОСТУПАЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 

      Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове – инспекција за путну 

привреду се у потпуности придржава рокова, а по пријавама грађана се реагује 

у току неколико дана у зависности од заузетости инспекције, а изузетно 

наредног дана. У периоду од марта до септембра, инспектор је био у 

приправности и одмах излазио на терен у случају да је било пријава од стране 

грађана или полиције.   

 

   III  ПОДАЦИ О ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ 

 Приоритети у обављању превентивног деловања су се базирали на 

саветодавним посетама код предузетника и правних лица који су имали 

истакнуте рекламне табле за оглашавање на јавној површини, јер је сматрано да 



је истима, а у циљу што ефикасније примене законитости у раду, најнеопходнија 

саветодавна посета због честих промена подзаконских аката. 

 Службене саветодавне посете су вршене и код других привредних 

субјеката као и код грађана.  

 Приликом редовних и ванредних инспекцијских надзора, инспекција је 

упознала странке са новим Законом о инспекцијском надзору и обавезама које 

проистичу из њега, а првенствено са контролним листама, начином попуњавања 

и могућношћу вршења самоконтроле. 

IV  ПОДАЦИ О РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКТОРА 

 У току 2019. године није било притужби на рад инспекције за путну 

привреду. 

V  ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 Благовремено је припремљен план инспекцијског надзора за 2020. годину. 

VI  ЗБИРНИ ПОДАЦИ 

 Инспекција за путну привреду радила је на праћењу, спровођењу и 

примени законских прописа из области Закона о безбедности саобраћаја, Закона 

о путевима, као и Одлуци о општинским путевима, улицама и некатегорисаним 

путевима, Одлуци о пешачким зонама и вођењу теретног саобраћаја кроз 

насељена места на територији Града Суботица, Одлуци о јавним 

паркиралиштима и Одлуци о комуналном реду. 

  

           Инспекција за путну привреду је примила: 

- 130 пријава грађана преко услужног и контакт центра градске управе Града 

Суботица, 

- 149 пријава грађана телефоном и лично инспектору, 

- 350 службених белешки комуналне полиције. 

 На основу поменутих пријава, инспектор је покренуо 160 управних 

поступака, 

издао 12 прекршајних налога и, уз асистенцију, комуналне полиције, 

специјализованим возилом – паук, уклонио 83 непрописно паркираних возила. 

 



Комунални инспектор за саобраћај 

 

-Надлежности комуналног инспектора за саобраћај 

• Надлежности комуналног инспектора за саобраћај  Градске управе Града 

Суботица јесу да обавља инспекцијски надзор над применом прописа у оквиру 

послова поверених законом, као и надзор над применом градских одлука 

донетих на основу закона и других прописа у комуналној области и области 

саобраћаја и путева: -надзор над обављањем јавног превоза путника и терета у 

друмском саобраћају и то: такси превоз путника,јавни превоз путника и превоз 

путника за сопствене потребе, јавни превоз терета и превоз терета за сопствене 

потребе, контрола важећих и оверених редова вожње и друге документације у 

вези са обављањем делатности јавног превоза путника, контрола изграђености и 

опремљености аутобуских стајалишта и такси стајалишта. 

У вршењи инспекцијског надзора саобраћајна инспекција примењује следећа 

законска и подзаконска акта : -Закони:  • Закон о превозу путника у друмском 

саобраћају; 

                                                 • Закон о превозу терета у друмском саобраћају; 

                                                 • Закон о превозу у друмском саобраћају; 

                                                 • Закон о јавним путевима; 

                                                 • Закон о безбедности саобраћаја; 

                                                 • Закон о комуналним делатностима; 

                                                 • Закон о инспекцијском надзору; 

                                                 • Закон о општем управном поступку; 

                                                 • Закон о прекршајима. 

                                      - Одлуке: - Одлука о такси превозу 

                                                            - Одлука о јавном градском и приградском 
превозу путника на територији Града Суботице 
                                                            - Одлука о доношењу Плана размештаја 
локација такси стајалишта на територији Града Суботице 
                                                             - Одлука о пешачким зонама и вођењу теретног 
саобраћаја кроз насељена места на територији Града Суботице 
                                                         - Одлука о комуналном реду 

 



           Комунални инспектор за саобраћај је вршио контролу и надзор над 

применом закона и других прописа којима се уређују превоз путника у 

друмском саобраћају - такси превоз, линијски, ванлинијски превоз и превоз 

путника за сопствене потребе. Надзор инспектора је вршен у складу са Законом 

о превозу путника у друмском саобраћају , Одлуци о превозу путника на 

територији Града Суботице и Одлуке о такси превозу. Контрола и надзор 

инспектора за собраћај одвијала се у погледу контроле градског и приградског 

превоза који обавља ЈП Суботицатранс, давања сагласности на ред вожње, 

контрола такси превоза, контрола превоза путника и ствари за сопствене потебе 

на територији Града Суботица и контрола ванлинијског превоза путника на 

територији Града Суботице. Од стране инспектора за собраћај току 2019. 

године, обрађено је укупно 712 предмета од тога је било 250 управних предмета 

и 307 вануправних предмета. У већини случајева издавана су Решења о 

испуњености услова возила и опреме за обављање такси превоза. Инспектор за 

собраћај издаје и уверења о положеном испиту о познавању града, што 

представља један од услова за обављање такси превоза, те је у току извештајног 

периода извшено 62 провере знања у вези познавања града. Значајан део 

поступања инспектора за саобраћај односио се на коришћења аутобуских 

стајалишта од стране нелегалних превозника а такође, у складу са Законом о 

инспекцијском надзору вршена је контрола у погледу нерегистрованих 

субјеката који су обављали јавни превоз путника и терета. Приликом поступања 

комунални инспектор за саобраћај је вршио инспекцијски надзор уз асистенцију 

комуналне полиције. Приликом обављања послова из своје надлежности 

потребно је истаћи и значајну сарадњу са Министарством унутрашњих послова 

која испољавала приликом организованих акција контроле нерегистрованих 

субјеката услед чега је издато 4 прекршајна налога. Такође је поступано и по  

Одлуци о пешачким зонама и вођењу теретног саобраћаја кроз насељена места 

на територији Града Суботице, где је редовном контролом пролаза возила преко 

7,5 т кроз градско језгро издато 10 прекршајних налога. 

 

Комунални инпспектор за послове туризма 

I  УВОД 

        Годишњи Извештај о раду самосталног комуналног инспектора за послове 

туризма Секретаријата за Инспекцијско-надзорне послове у Градској управи 

Града Суботица за 2019. годину, доноси се у складу са одредбом члана 44. 

Закона о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС бр. 36/2015, 44/2018 и 

95/2018.) 



        Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове – инспекција за туризам, 

располагала је са 1 инспектором, који је вршио непосредну примену закона и 

других прописа и подзаконских аката, као и праћење стања на територији Града 

Суботице и Палића из области туризма.  

  II  ПОДАЦИ О ПРИДРЖАВАЊУ РОКОВА ЗА ПОСТУПАЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈЕ 

      Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове – инспекција за туризам се 

у потпуности придржава рокова.  

 

   III  ПОДАЦИ О ПРЕВЕНТИВНОМ ДЕЛОВАЊУ 

 Приоритети у обављању превентивног деловања су се базирали на 

саветодавним посетама код физичких лица који су обезбедили решење о 

категоризацији угоститељских објеката (соба, апартмана) – категорисаних 

угоститељских објеката за смештај, јер је сматрано да је истима, а у циљу што 

ефикасније примене законитости у раду, најнеопходнија саветодавна посета 

због промене закона. 

 Приликом редовних и ванредних инспекцијских надзора, инспекција је 

поступала по Закону о инспекцијском надзору и обавезама које проистичу из 

њега, а првенствено о контролним листама, начином попуњавања и могућношћу 

вршења самоконтроле угоститеља. 

IV  ПОДАЦИ О РЕШАВАЊУ ПРИТУЖБИ НА РАД ИНСПЕКТОРА 

 У току 2019. године није било притужби на рад туристичке инспекције. 

V  ГОДИШЊИ ПЛАН НАДЗОРА ЗА 2020. ГОДИНУ 

 Благовремено је припремљен план инспекцијског надзора за 2020. годину. 

VI  ЗБИРНИ ПОДАЦИ 

 Инспекција за туризам радила је на праћењу, спровођењу и примени 

законских прописа из области Закона о угоститељству, Закона о инспекцијском 

надзору, Закона о општем управном поступку као и Одлуци о боравишној такси, 

Одлуци о радном времену угоститељских, занатских и трговинских објеката, 

Правилника о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину 

пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и 

минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских 

објеката, Правилника о стандардима за категоризацију угоститељских објеката 



за смештај, Правилника о облику, садржини и начину вођења евиденције у 

угоститељском објекту за смештај, Правилника о облику, садржини и начину 

вођења евиденције гостију у домаћој радиности. 

  

Инспекција за туризам је : 

- обавила 110 саветодавних посета и издала 26 писама препоруке; 

- обавила 19 редовних планских инспекцијских надзора и издала 11 решења о  

  исправци неправилности као и 15 прекршајних налога који су плаћену у 

износу 

  од 155.000,00 динара 

- обавила 24 ванредна инспекцијска надзора и издала 12 решења о забрани 

обављања  

  делатности због нелегаланог  рада и издала 11 захтева за покретање 

прекршајног 

 поступка због нелегалног рада (један захтев поднет у 2020 години). 

- издала 12 захтева за покретање прекршајног поступка због прекорачења 

радног  

  времена. 

                                                          Закључак 

      

Служба за инспекцијско надзорне послове је преко комуналних 

инспектора, грађевинских инспектора и инспектора за заштиту животне средине 

на основу службене дужности и по пријави грађана обављала увиђаје у што 

краћем року, углавном тај рок није био краћи од три дана кад се радико о 

грађевинским проблемима, док су увиђаји у вези комуналних проблема вршени 

у року од 24 часа.          

 Служба за инспекцијско надзорне послове Градске управе Града Суботице 

је током 2019. године законито, благовремено и одговорно спроводила прописе 

из своје надлежности у складу са Законом о инспекцијском надзору.  

 Значајних пропуста у раду инспектора у извештајном периоду није било а 

сарадња са другим инспекцијама је била на задовољавајућем нивоу. Потребно је 

истаћи, да сви комунални инспектори имају своје реоне поступања, изузев 

поступања код уклањања непрописно паркираних возила када комунални 

инспектор уз асистенцију комуналне полиције ову врсту надзора обавља 

свакодневно на целој територији Града.      

 Упоређујући укупан број предмета обрађених од стране ове Службе са 



бројем извршилаца може се закључити да је инспекција успела испоштовати 

рокове у поступању а сам квалитет поступања је био на задовољавајућем нивоу. 

Проблеми у поступању се јављају код грађевинске инспекције због недовољног 

броја извршилаца, зог обавезе минимум две контроле градилишта, темеља и 

конструкције и поред тога  контрола одржавања зграда везано за отклањање 

опасности. Ступањем на снагу и применом Закона о инспекцијском надзору 

дошло је до значајних промена у начину рада и поступању инспектора па се 

појавила потреба за стручним усавршавањем и обуком инспектора. 

 Проблеми у раду инспекције представља и незадовољавајући систем 

запримања пријава грађана који доводи до дуплирања пријава, лоше 

идентификованог проблема који је пријављен од стране грађана и немогућности 

свеобухватне контроле о поступању инспектора. Стога је у наредном периоду, 

поред кадровског појачања потребно извршити и измене и погледу отклањања 

ових проблема.          

 Појединачни резултати сваког инспектора се налазе у Служби и по 

потреби су доступни.          

 Предњи извештај се доставља на увид.        

 

 

Секретар секретаријата         

 

Хајнал Весна 


