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1. Правни основ 

 Годишњи Предлог плана инспекцијског надзора  Секретаријата за 

Инспекцијско- надзорне послове у Градској управи града Суботица за 2020. годину- 

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

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

 Годишњи Предлог плана инспекцијског надзора  садржи општи приказ задатака 

и послова Секретаријата за Инспекцијско- надзорне послове у Градској управи града 

Суботица за 2020 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 и заснива се на 

утврђеном стању у области инспекцијског надзора и процени ризика. 

 Инспекција је дужна да спроводи план инспекцијског надзора, осим када 

постоје нарочито оправдане изузетне околности које је у томе спречавају. Инспекција 

је дужна да сачини стратешки (вишегодишњи) и годишњи план инспекцијског 

надзора. Годишњи план инспекцијског надзора спроводи се кроз оперативне 

(полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. 

 Инспекција доставља Координационој комисији предлог годишњег плана 

инспекцијског надзора за наредну годину, који је усаглашен са мишљењем органа 

градске управе, односно органа градске управе са чијим делокругом су повезана 

питања из плана инспекцијског надзора, најкасније до 15. октобра текуће године. По 

прибављеном мишљењу, односно смерницама и упутствима Координационе комисије, 

годишњи план инспекцијског надзора се усваја и прослеђује Министарству заштите 

животне средине. Инспекција објављује план инспекцијског надзора на својој 

интернет страници.  

 Сврха доношења  Предлога плана инспекцијског надзора – инспекције за 

заштиту животне средине за 2020. 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 
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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 2020 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. 

 

2. Надлежност поступања Инспекције за заштиту животне средине 

 

 Секретаријатом за инспекцијско надзорне послове руководе секретар 

секретаријата и шеф службе за инспекцијско надзорне послове. Инспекцијски надзор 

из области заштите животне средине на територији града Суботице врше три 

инспектора.  

 

 Инспекција за заштиту животне средине Града Суботице обавља инспекцијски 

надзор на територији Града Суботице на основу следећих Закона, подзаконских аката 
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и градских одлука:  

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. Гласник РС бр. 36/2015, 

44/2018 – др., и 95/2018)  

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) 

16. Одлукa 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) 

 

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 
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Градске управе града Суботица 

 

 

 На основу утврђеног чињеничног стања, инспектори за заштиту животне средине 

Инспекције за заштиту животне средине, предузимаће све законом прописане управне 

и друге мере, а све у циљу спровођења прописаних мера заштите животне средине, 

као и покретање поступака против правних лица, одговорних лица у правном лицу, 

предузетника и физичких лица у домену прекршаја, привредног преступа као и 

кривичне одговорности. 

 

3. Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по областима и сваком 

од степена ризика 

 Годишњи план инспекцијског надзора Инспекције за заштиту животне средине 

спровешће се кроз Оперативне планове инспекцијског надзора урађене за сваку 

област животне средине одвојено (спречавање и контролу загађивања животне 

средине) контроле IPPC постројења, контролу поступања са отпадом; контроле 

хемикалија и биоцидних производа, заштиту и коришћење природних добара; 

нејонизујућих зрачења; контола аерозагађења, контрола заштите од буке у животној 

средини, контрола сузбијања коровске биљке амброзије. Оперативни планови 

инспекцијског надзора урађени су на основу процењеног ризика, уз коришћење алата 

за процену ризика и одређивање приоритета контроле и садрже динамику и 

учесталост вршења редовног инспекцијског надзора у одређеним областима животне 

средине: 

- У области управљања отпадом, динамика и учесталост редовног (планираног) 

инспекцијског надзора утврђена је у зависности од процењеног степена ризика, 

применом Контролне листе Процена ризика оператера постројења за управљање 

отпадом која се налази на сајту Градске управе Града суботице и доступна је 

субјектима за потребе самоконтроле. 

 

- Према плану, инспекцијски надзор ће се вршити код произвођача хемикалија и/или 

биоцидних производа који су предмет надзора а сама учесталост инспекцијских 

контрола зависиће од процењеног ризика. 
 

- У области заштите природе, учесталост инспекцијског надзора вршиће се у складу 

са процењеним ризиком 

 

- У области спречавањa и контролe загађивања животне средине, контроле IPPC 

постројења, динамика и учесталост редовног (планираног) инспекцијског надзора 

утврђена је у зависности од процењеног степена ризика, применом контролних листи: 

Контролна листа Процена ризика постројења и активности за које се издаје 

интегрисана дозвола. 

 

- У области спречавања и контроле загађивања ваздуха динамика и учесталост 

редовног (планираног) инспекцијског надзора утврђена је у зависности од процењеног 
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степена ризика, применом Контолне листе и Процене ризика. 

 

- У области контроле нивоа буке у животној средини инспекцијскиу надзор  утврђен је 

у зависности од процењеног степена ризика, применом Контолне листе и Процене 

ризика. 

 

- У области контрола сузбијања коровске биљке амброзије инспекцијскиу надзор  

утврђен је у зависности од процењеног степена ризика, применом Контролне листе и 

Процене ризика. 

 

 За процењен ризик критичан инспектори ће вршити контроле минимум 2 пута 

годишње, за процењен висок ризик најмање 1 пут годишње, за процењен средњи 

ризик вршиће се један пут годишње, а за процењен низак ризик контрола субјеката 

вршиће се један пут у току 2 године. Међутим, код привредних субјеката који се 

контролишу први пут надзори ће се обављати 2 пута годишње, или више, у 

зависности од наложених мера. Такође, сви привредни субјекти, који нису уопште 

били предмет инспекцијског надзора током протеклих 5 година, планирано је да буду 

предмет инспекцијских надзора минимум 1 пут годишње. 

 

 Све Контролне листе које инспектори користе у редовним инспекцијским 

надзорима, доступне су надзираним субјектима на интернет страници: 

www.subotica.rs/index/page/id/11687/lg/cp 

 

 

4. Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски надзор, 

односно делатности или активности које ће се надзирати, ако није могуће 

утврдити надзиране субјекте или је њихов број превелик, са одговарајућим 

информацијама од значаја за вршење инспекцијског надзора и одређење 

субјеката код којих ће се вршити надзор 

 

 За инспекцијски надзор у свакој области животне средине урађени су Оперативни 

планови који између осталог дефинишу списак надзираних субјеката односно 

делатности које ће бити предмет контроле. У прилогу, у Табели 4 дат је табеларан 

приказ Плана инспекцијског надзора и активности инспекције за заштиту животне 

средине у 2020. години.  

 

 Према потреби и по захтеву странке инспектори за заштиту животне средине ће 

давати стручну и саветодавну подршку привредним субјектима у складу са Законом о 

инспекцијском надзору. Ванредни инспекцијски надзори код оператера вршиће се у 

удесима и по захтевима оператера, као и по представкама.  

 

 

5. Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор 

 

 Инспекција за заштиту животне средине надлежна је за вршење инспекцијског 

надзора над спровођењем мера заштите животне средине на целој територији Града 
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Суботице. 

 

6. Процењени ризик за надзиране субјекте, односно делатности или активности 

које ће се надзирати или територијално подручје и другу територијалну и сличну 

целину, објекат и групе објеката 

 

 За све области заштите животне средине развијен је алат за одређивање процене 

ризика који се користи приликом прављења плана инспекцијских надзора и 

одређивања приоритета контроле. Процена ризика је базирана на одговарајућим 

критеријимима применом којих се врши процена вероватноће настанка штетних 

последица при раду надзираног субјекта и вероватне тежине тих последица и 

добијања одређеног степена ризика.  

 За одређивање процене ризика за постројења за које се издаје Интегрисана 

дозвола (IPPC постројења), и постројења за управљање отпадом, коришћен је метод 

интегрисане процене ризика (ИРАМ). Методологија се састоји од процене емисије, 

сложености постројења, локације (осетљивости медијума животне средине), врсте и 

количине отпадних материја на локацији, усаглашености оператера који управља 

постројењем са важећом законском регулативом и других фактора који у различитој 

мери утичу на повећање ризика.  

У постуку одређивања процене ризика наведених постројења користе се одговарајуће 

Контролне листе за процену ризика које су доступне на интернет страници: 

www.subotica.rs/index/page/id/11687/lg/cp 

 

 Процена ризика и одређивање приоритета у контроли хемикалија и биоцидних 

производа заснована је на елементима ризика као што је количина и број 

хемикалија/биоцидних производа, као и класификације и намене 

хемикалије/биоцидног производа који је предмет надзора.  

 

 У области заштите природе, за процену ризика код управљача заштићених 

подручја коришћени су елементи: категорија заштићеног подручја, обим радова и 

активности на заштићеном подручју, корисници заштићеног подручја (број корисника 

и њихове активности на заштићеном подручју), законитост пословања у последњих 

пет година као и ризик утврђен контролном листом;  

 

7. Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор 

 

 Инспекција за заштиту животне средине вршиће инспекцијске надзоре током целе 

календарске 2020. године. 

 

 Инспекцијски надзори вршиће се радним данима у радно време надзираних 

субјеката, осим у хитним случајевима када се отклања непосредна опасност по живот 

и здравље људи, имовину веће вредности, животну средину или биљни или 

животињски свет. 

 

Табела 1 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и службених 
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контрола у 2020. 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 2020. 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 

162 

1 Инспектор за заштиту животне средине 162 

 

 

Табела 3 

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  

Број утрошених минута потребних за спровођење сваке поједине фазе  појединачног 

инспекцијског надзора/службене контроле по времену трајања 
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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 

 

 

8. Информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити 

 

 Редовни инспекцијски надзори су планирани у циљу контроле спровођења 

заштитних мера и законских прописа. 

 Ванредан инспекцијски надзор вршиће се када је неопходно да се, сагласно 

делокругу инспекције заштите животне средине, предузму хитне мере ради 

спречавања или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, 

имовину, привреду, животну средину, биљни или животињски свет, безбедност; када 

се после доношења годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок 

или критичан или промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; 

када се поступа по представци правног или физичког лица. Ванредан инспекцијски 

надзор вршиће се по захтеву надзираног субјекта и може бити утврђујући, који се 

врши када је потребно утврдити испуњеност прописаних услова након чијег 

испуњења надзирани субјекат стиче право за почетак рада или обављања делатности, 

вршења активности или остваривање одређеног права, у складу са посебним законом, 

или потврђујући, који се врши када надзирани субјекат поднесе захтев да се потврди 

законитост и безбедност поступања у вршењу одређеног права или извршењу 

одређене обавезе, односно у његовом пословању.  

 Контролни инспекцијски надзор вршиће се ради утврђивања извршења мера које 

су предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или ванредног 

инспекцијског надзора.  

 Допунски инспекцијски надзор вршиће се по службеној дужности или поводом 

захтева надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за 

инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном или контролном 
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инспекцијском надзору, с тим да се може извршити само један допунски инспекцијски 

надзор, у року који не може бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног 

или контролног инспекцијског надзора. 

 

9. Подаци о ресурсима инспекције који ће бити опредељени за вршење 

инспекцијског надзора 

 

 Инспекција за заштиту животне средине града Суботице има укупно 3 инспектора 

за заштиту животне средине, Инспекторима за заштиту животне средине је 

обезбеђено службено возило и потребна количина горива за вршење инспекцијских 

надзора на целој територији Града Суботице. Сви инспектори су доступни на 

мобилним телефонима и обезбеђена је интернет комуникација.  

 У 2020. години инспектори за заштиту животне средине учестоваће у похађању 

обука и другим облицима стручног усавршавања за обављање инспекцијског надзора 

из области заштите животне средине. 

 

10. Планиране мере и активности превентивног деловања инспекције 

 

 Једна од активности инспекције за заштиту животне средине у току 2020. године 

јесте превентивно деловање и вршење службених саветодавних посета. Инспекција ће 

вршити превентивно деловање и давати стручну и саветодавну подршку, на захтев 

надзираног субјекта у складу са чланом 13. Закона о инспекцијском надзору (Сл. 

Гласник РС бр. 36/2015, 44/2018 – др., и 95/2018) у свим областима контроле животне 

средине. Њихов обим зависиће од заинтересованости привредних субјеката и броја 

поднетих захтева за службене саветодавне посете инспекције за заштиту животне 

средине.  

 

11. Планиране мере и активности за спречавање обављања делатности и вршења 

активности нерегистрованих субјеката 

 

 Један од главних приоритета Инспекције за заштиту животне средине кроз све 

инспекцијске надзоре током 2020. године и даље јесте смањење броја 

нерегистрованих привредних субјеката. Ови инспекцијски надзори вршиће се у 

складу са чланом 33. Закона о инспекцијском надзору, и односе се на привредне 

субјекте за које је инспекција утврдила да:  

- нису регистровани у АПР 

- нису прибавили дозволу за управљање отпадом (сакупљање, транспорт, 

складиштење, третман, и одлагање) 

 - управљач заштићеног подручја не поседује план управљања заштићеним подручјем 

и/или програм управљања заштићеним подручјем  

- откупно место не поседује одлуку привредног субјекта о отварању откупног места 

на датој локацији или уговор са овлашћеним лицем које врши откуп 

- да корисник заштићеног подручја није прибавио Решење Завода за заштиту природе 

Србије или Покрајинског завода за заштиту природе о условима заштите природе 

- да носилац пројекта (уколико не поседује употребну дозволу) од надлежног органа 

није прибавио сагласност на студију процене утицаја, односно студију затеченог 
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стања или одлуку да није потребна студија утицаја, односно студија затеченог стања  

 Такође, посредан начин откривања нерегистрованих привредних субјеката вршиће 

се и кроз координисане инспекцијске надзоре са другим инспекцијским органима као 

и по пријави грађана. 

 

12. Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће се 

вршити редован инспекцијски надзор, са одговарајућим образложењима 

 

 Инспектори заштите животне средине ће у 2020. години поред редовних 

инспекцијских надзора, обављати и ванредне инспекцијске надзоре. На основу 

искуства из претходних година, обим ванредних инспекцијских надзора је различит у 

различитим областима контроле животне средине. Анализом расположивих података 

о извршеним инспекцијским надзорима у претходним годинама (броју извршених 

надзора по представкама грађана и правних лица, захтевима надзираних субјаката за 

утврђујући или потврђујући инспекцијски надзор и сл.) изведен је очекивани обим 

ванредних инспекцијских надзора у 2020. години у појединим областима и то у 

области: 

 - управљања отпадом – од 30% до 50% од укупног броја извршених инспекцијских 

надзора.  

 -заштите природе планирају се: у контроли управљача заштићених подручја 30 % од 

укупног броја надзора заштићених подручја, 

- у области заштите од буке  50-80% од укупног броја извршених инспекцијских 

надзора. 

- у области контроле аерозагађења 60-80% од укупног броја извршених инспекцијских 

надзора 

- у области контроле сузбијања коровске биљке амброзије 70-90% од укупног броја 

извршених инспекцијских надзора. 

- у области спречавањa и контролe загађивања животне средине – 25% од укупног 

броја надзора (ванредни инспекцијски надзори односе се на пријаве грађана на 

загађење животне средине; по захтевима надзираних субјеката за ванредни утврђујући 

инспекцијски надзор, који се односе на контролу испуњености услова из прописа у 

области заштите животне средине за потребе добијања енергетске лиценце, за 

обављање енергетске делатности; ванредни надзори, према захтеву Агенције за 

заштиту животне средине, код надзираних субјеката који нису доставили податке). 

 

13. Други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског надзора 

 

 Секретар секретаријата за инспекцијско надзорне послове и шеф службе за 

инспекцијско надзорне послове, чланови су радне групе Координационе комисије 

града Суботице. 
 

14. Опис могућности за измену плана уколико током године дође до 

непредвиђених околности 

 

 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. 
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 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. 

 

 

 

 

 



 

Табела 4  

Табеларни приказ активности инспекције за заштиту животне средине 

Ред 

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 

Редован инспекцијски надзор 

привредних субјеката који 

Број донетих решења, 

сачињених 

Континуирано и 

по потреби 

Закон о интегрисаном 

спречавању и контроли 

Средњи 

степен ризика 

  



 

спречавању и 

контрола 

загађивање 

животне средине  

подлежу обавези прописаној 

Законом о интегрисаном 

спречавању и контроли 

загађивања животне средине  

записника,број 

донетих закључака и 

дозвола извршења,број 

поднетих прекршајних 

пријава, број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

за сваки 

покренути 

управни поступак 

по закону у року 

од 7 дана 

загађивања животне средине  

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 Суботица ставила под 

заштиту 

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 заштити природе и 

пратећи прописи 

Средњи 

степен ризика 

  

7.  Закон о 

управљању 

отпадом 

Инспекцијски надзор на терену, 

контрола издатих решења 

управљање неопасним отпадом, 

Број донетих решења, 

сачињених записника, 

број донетих 

Континуирано по 

пријавама грађана 

и комуналне 

Закон о управљању отпадом и 

пратећи прописи  

Средњи 

степен ризика 

  



 

контрола нерегистрованих 

сакупљача.  

закључака и дозвола 

извршења, број 

поднетих прекршајних 

пријава, број поднетих 

пријава за привредни  

преступ 

полиције 

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.  Одлукa о 

мерама, начину 

и условима 

сузбијања и 

уништавања 

коровске биљке 

амброзија 

Инспекцијски надзор на терену, 

контрола издатих решења за 

кошење коровске биљке 

амброзије на територији града 

Суботица 

Број донетих решења, 

сачињених записника, 

број поднетих 

прекршајних пријава, 

У периоду 

вегетације 

амброзије 

Одлукa о мерама, начину и 

условима сузбијања и 

уништавања коровске биљке 

амброзија - Ambrosia 

artemisifolia (spp.) 

Висок степен 

ризика 

  

10. 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  

11. 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 

    

12. 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     

13. Обука, 

оспособљавање, 

семинари и 

едукације у 

вршењу 

инспекцијског 

надзор  

  Континуиран     



 

 

Табела 5 

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 

20 

25 

 

2 

20 

12 

 

32 

26   

31 

90 

 

 



 

МЕСЕЧНИ ПЛАН НАДЗОРА ИНСПЕКЦИЈЕ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ 

СРЕДИНЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

ЈАНУАР 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

 СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 PHIVA Матије Корвина 17 Средњи 

 ДОО СИМЕНС  Батинска 94,  Низак 

 ДОО БАМА Матије Корвина 17 Низак 

 AD ИМЛЕК МЛЕКАРА Толминска 10 Низак 

Контрола оператера на основу 

Дозволе за управљање отпадом 

   

 ЈОВАН ПЛАСТ Јо Лајоша 68 Средњи 

Контрола на основу закона о 

заштити ваздуха 

   

 ДОО ЕНЕРГОМОНТ  Сегедински пут 89, 

Бачки Виногради  

Низак 

 ФИДЕЛИНКА СКРОБ 

ДОО  

Чантавирски пут 1 Средњи 

 ДОО МИНИ ПАНИ Хиподромска бб Низак 

 АЛПАЦК Толминска 10 Средњи 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 



 

 

ФЕБРУАР 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ГЕБИ Чантавир Низак 

 ПАТЕНТ ЦО Мишићево Низак 

 МИНИ ПАНИ Хиподромска бб Низак 

 АД МЛЕКАРА Толминска 10 Низак 

 МОЛ СЕРБИА Београд Низак 

Контрола оператера на основу 

Дозволе за управљање 

отпадом 

   

 ИНТЕРЦОРД Београдски пут 272 Низак 

Контрола на основу закона о 

заштити ваздуха 

   

 АД 

ЕЛЕКТРОРЕМОНТ 

Ивана Мештровића 2 Низак 

 СУБОТИЦА ТРАНС Сегедински пут 84 Низак 

 АД МЛЕКАРА Толминска 10 Низак 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 



 

 

 

МАРТ 

ВРСТА НАДЗОРА НАДЗИРАНИ СУБЈЕКТ  АДРЕСА 
СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ТАТРАВАГОНКА Биковачки пут 2 Низак 

 ЕНЕРГОМОНТ Сегедински пут 89 Низак 

 АД РАВНИЦА Бајмок Низак 

 ВЕТЕРИНАРСКИ ЗАВОД Београдски пут 123 Низак 

 ДОН ДОН Чантавирски пут 1 Низак 

Контрола оператера на основу 

Дозволе за управљање отпадом 

   

 4 СЛОЖНА БРАЋА ДР. Ференца 

Бодрогварија 72 

Низак 

Контрола на основу закона о 

заштити ваздуха 
   

 ДОО ГЕБИ  Маршала Тита, 

Чантавир 
Низак 

 ДОО МЕРЦАТОР С – ИДЕА Београдски пут 140 Низак 

 ФИДЕЛИНКА ПЕКАРА Чантавирски пут 1 Низак 

 РОТОГРАФИКА Сегедински пут 72 Низак 

 ЦХЕМОС Хоргошки пут 97 Низак 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Контрола услова заштите природе над заштићеним природним добрима 



 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Контрола угоститељских објеката на основу Закона о заштити од буке 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

АПРИЛ 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја 

на животну средину  

   

 ЦОНТИТЕЦХ Батинска 94 Низак 

 НИС бензинске пумпе  Београд Низак 

 АД РАВНИЦА Бајмок Низак 

 ЦХЕМОНА ЛАБ Лошињска 12 Низак 

 НОРМА Батинска 94 Средњи 

 АМЕТЕК Батинска 94 Низак 

Контрола оператера на 

основу Дозволе за 

управљање отпадом 

   

 ЈАДРОПЛАСТ Цара Лазара 20 Низак 

Контрола на основу закона о 

заштити ваздуха 
 

 

  

 ДОО МЕРЦАТОР С - 

РОДА,  

Сегедински пут 92 Низак 

 8 МАРТ Марксов пут 56 Низак 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 



 

АПРИЛ 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

 

МАЈ 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

  ЕУРОПЕТРОЛ - БС Отмара Мајера 6 Низак 

  АД ПЕШЧАРА Едвина Здовза 7 Низак 

 ДОО БАРКЕЛ-

СИЛОС 

Чантавир Низак 

  ДОО ФАРМ 

ЦОММЕРЦ 

 Чантавир Низак 

Контрола оператера на 

основу Дозволе за 

управљање отпадом 

   

 ДОО ТУТОРИЋ Карађорђев пут 74. Низак 

Контрола заштићених 

природних добара и 

управљача  

ЈП „ПАРК ПАЛИЋ“ Кањишки пут 17 а Средњи 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 



 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Контрола угоститељских објеката на основу Закона о заштити од буке 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JУН 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ДОО МАСТЕР 

ФЕЕД 

Индустријсак зона бб 

Нови жедник 

Низак 

 ДОО КМР 

ВИСИОН 

Пешчарина 17 Низак 

  ДОО 

ТРИОПЛАСТ 

Шантићава 80 Низак 

 ДОО МИЦРО-ПАК Београдски пут 182 Низак 

 ДОО ОСМОР ЦО Бориса Кидрича 76 

Хајдуково 
Низак 

Контрола оператера на 

основу Дозволе за 

управљање отпадом 

   

 ДОО ЕКОФЛОР Палић, Барска 34 Низак 

 КОРАЛ СУ Јована Микића 4 Низак 

Контрола заштићених ЈП „ПАРК ПАЛИЋ“ Кањишки пут 17 а Средњи 



 

природних добара и 

управљача  

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Контрола угоститељских објеката на основу Закона о заштити од буке 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

 

 

ЈУЛ 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ДОО ГРАНОЛИС Н.С. Народног фронта 55 Низак 

 DOO SWAROVSKI Батинска 94,  Низак 

 ВУМАРТОX Жедник Низак 

 РАВНИЦА ФАРМЕ Бајмок Низак 

 ДОО ГЕБИ  Маршала Тита, Чантавир Низак 

Контрола оператера на основу 

Дозволе за управљање отпадом 

   

 ЈКП „ЧИСТОЋА И 

ЗЕЛЕНИЛО“ 

Јожефа Атиле 14 Низак 

Контрола базних станица 

мобилних телефонија 

   

 ОПЕРАТЕР ВИП Београд Низак 



 

Контрола заштићених 

природних добара и управљача  

   

 ЈП „ПАРК ПАЛИЋ“ Кањишки пут 17 а Средњи 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Контрола сузбијања коровске биљке амброзије на територији града Суботице 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Контрола угоститељских објеката на основу Закона о заштити од буке 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

AВГУСТ 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ДОО ГОРДОН Батинска 94 Низак 

 ДОО ЕУРОГАС  Батинска 94,  Низак 

 ЕКО СЕРБИА Београд Низак 

Контрола оператера на 

основу Дозволе за управљање 

отпадом 

   

 ДОО АНИПЛАСТ Палић, Хоргошки пут Низак 

Контрола базних станица 

мобилних телефонија 

   

 ОПЕРАТЕР MTS Београд Низак 

Контрола заштићених 

природних добара и 

   



 

управљача  

 ЈП „ПАРК ПАЛИЋ“ Кањишки пут 17 а Средњи 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Контрола сузбијања коровске биљке амброзије на територији града Суботице 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Контрола угоститељских објеката на основу Закона о заштити од буке 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

 

 

 

СЕПТЕМБАР 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ЗЗ РАДУЛОВИЋ Бајмок Низак 

 ФМ ФАРМ Ђорђа Натошевића 42 Низак 

 МАСТЕРПЛАСТ Ференца Бодрогварија 

172 

Низак 

 РОТОГРАФИКА Сегедински пут 72 Низак 

Контрола оператера на основу 

Дозволе за управљање отпадом 

   

 ЕКОФЕНИX Гајева 75 Низак 

 ТЕХНОПАПИР Боре Станковића 37 Низак 



 

Контрола базних станица 

мобилних телефонија 

   

 ОПЕРАТЕР 

ТЕЛЕНОР 

Београд Низак 

Контрола заштићених 

природних добара и управљача  

   

 ЈП „ПАРК ПАЛИЋ“ Кањишки пут 17 а Средњи 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Контрола сузбијања коровске биљке амброзије на територији града Суботице 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Контрола угоститељских објеката на основу Закона о заштити од буке 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

 

 

 

ОКТОБАР 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ЛУК ОИЛ Београд Низак 

 АДАМШПЕД Биковачки пут 11 Низак 

 АД РАВНИЦА Бајмок Низак 

 МИРЕН Вишњичка 2 Низак 

 ЏАВИЋ Жедник Низак 

Контрола оператера на основу 

Дозволе за управљање 

   



 

отпадом 

 ПРО ФОРУМ Београдски пут 137 Низак 

Контрола на основу закона о 

заштити ваздуха 
   

 СУБОТИЦА ТРАНС Сегедински пут 84 Низак 

 АТБ СЕВЕР Магнетна поља 6 Низак 

 МИНИ ПАНИ Хиподромска бб Низак 

 АД МЛЕКАРА Толминска 10 Низак 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Контрола сузбијања коровске биљке амброзије на територији града Суботице 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

 Контрола угоститељских објеката на основу Закона о заштити од буке 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

 

НОВЕМБАР 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ПЕТРОЛ Београд Низак 

 ПРИНТЕX Сегедински пут 86 Низак 

 АГРИА Бајски пут 177 Низак 

Контрола оператера на основу 

Дозволе за управљање отпадом 

   



 

 МЕТАЛОПРОМЕТ Београдски пут 193 Низак 

Контрола на основу закона о 

заштити ваздуха 
   

 ПИОНИР Сенћански пут 102 Низак 

 ДОО 

ЕНЕРГОМОНТ,  

Сегедински пут 89, Бачки 

Виногради  

Низак 

 ФИДЕЛИНКА 

СКРОБ ДОО  

Чантавирски пут 1 Низак 

 ДОО ГЕБИ Маршала Тита, Чантавир Низак 

 АЛПАЦК Толминска 10 Низак 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Контрола сузбијања коровске биљке амброзије на територији града Суботице 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоца 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

ВРСТА НАДЗОРА 
НАДЗИРАНИ 

СУБЈЕКТ  
АДРЕСА 

СТЕПЕН 

РИЗИКА 

Контрола извршавања 

наложених мерења на основу 

Студије о процени утицаја на 

животну средину  

   

 ОМВ СРБИЈА Београд Низак 

 ДОО ФИНАТИ Бајмок Низак 

 МГ ГАС ОИЛ Београд Низак 

Контрола оператера на основу    



 

Дозволе за управљање отпадом 

 ЕКОСТАНДАРД Сутјеска 92 Низак 

Контрола на основу закона о 

заштити ваздуха 
   

 ИБМ БАЈМОК Бајмок Низак 

 ЕЛЕКТРОРЕМОН

Т 

Ивана Мештровића 2 Низак 

 ДОН ДОН Чантавирски пут 1 Низак 

 DOO MERCATOR 

S - RODA,  

Сегедински пут 92 Низак 

 DOO MERCATOR 

S – IDEA,  

Београдски пут 140 Низак 

 8 MART Марксов пут 85 Низак 

 CHEMOS Хоргошки пут 97 Низак 

Контрола нових решења о сагласности на Студије о процени утицаја на животну средину 

Контрола нерегистрованих субјеката 

Контрола оператера на основу нових решења за  управљање отпадом 

Ванредни инспекцијски надзор на основу пријава и по налогу руководиоцa 

Извштај инспектора о испуњености услова са апекта заштите животне средине за прибављање 

енергетске лиценце 

Ажурирање предмета 

Месечни извештај 

 

 

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 15.1.2020.-

31.12.2020.: 

 

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 

ЈОВАНПЛАСТ Београдски пут 101 

 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 15.1.2020.-

31.12.2020.: 

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 и паковање хуманих лекова: 

ДОО ФМ ФАРМ, Браће Радић, 74 , Суботица  

ДОО ГУДWИЛ ПХАРМА Матије Гупца 14, Суботица 

 

Пекаре: 

ЦЕНТРО ПЕК ( Аспек ), Суботица, Обућарска 5  

ПЕКАРА ЂУРА, Суботица, Бајски Пут 66 

СЛОЖНА БРАЋА, Суботица, Београдски Пут 118 

ПЕКАРА ВОЈВОДИНА, Суботица, Мајшански Пут 46 

БЕЛА ЛАЂА, Суботица, Едвина Здовца 61 

ПЕКАРА ЋИРО, Суботица, Гундулићева 58 

ПЕКАРА ЛУКА, Суботица, Сомборски Пут 30 

ТОП-ПЕК, Суботица, Шандора Петефија 2 

ПЕКАРА ЈЕЗЕРО, Палић, Хоргошки Пут 87 

 

Угостититељске радње за продају брзе хране: 

АРОН-БО-ХАНГ, Матка Вуковића 6 

ФАСТ ФООД БЕСТ, Васе Стајића 1 

TOKYO BBQ, Максима Горког 9-11 

САРАЈКА ЋЕВАПЏИНИЦА, Матије Гупца 2 

БАТА КОЛЕ, Трга Јакаба и Коморе 19 

ФАБРИКА БУРГЕР БАР, Матије Корвина 2 

ГРЕЕН ФООД, Парк Рајхла Ференца бб 

ПЕРА ЖДЕРА ФАСТ ФООД, Суботе Врлића 1 

ХАМБУРГЕРИЈА ДЕЛФИН, Сегедински пут 17 

 

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 

ХЕМОТЕХНА, Пап Пала 12/а 

ДИРЕЦТ АДВЕРТИСИНГ, Плате Добројевића 6, Суботица 

Складиштење воћа и поврћа: 

 

ТЕХНОКООП ДОО, Тук угарнице 58/а, Суботица 

АНДЕX DOO, Сегедински пут 110, 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 I-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 15.5.2020. -15.10.2020. године инспектори за заштиту животне средине 



 

врше контролу нивоа буке у угоститељским објектима (око 35 угоститељских 

објеката) и контролу нивоа буке код предузетника и правних лица мкоји 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 

15. 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 2020. 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 


