
         

З А П И С Н И К    I-06-43/17  

 

са 1. седнице Комисија за координацију инспекцијског надзора, одржане дана 29.03.2017. године, 

са почетком у 10,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.  

 

Седници су присуствовали: Загорка Панић, Марија Ушумовић Давчик, Весна Хајнал, Габријела 

филеки, Арпад Швелер, Зоран Калаба.  

Одсутна: Анка Трифуновић. 

 

Седници је председавала: Загорка Панић, председник Комисије и предложио седећи 

 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д: 

 

1. Договор у вези рада Комисије 

2. Формирање радних група и стручних тимова за одређену област 

3. Утврђивање активности око припрема Акционог плана  

4. Разно 

 

 

1. Договор у вези рада Комисије 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

На самом почетку, председница комисије, Загорка Панић, упознала је присутне са будућом  и 

очекиваном динамиком рада комисије која је Решењем из 2016. године именована. С обзиром на то 

да комисија није до сада имала своја заседања све активности крећу из почетка. На основу 

постојећег модела, председница је упознала чланове комисије са пословником о раду и замолила да 

сви дају сугестије о евентуално потребним корекцијама.  

 

Следећи састанак ће се одржати наредне недеље, 05.04.2017. године у 10:00 часова како би се 

усвојио пословник о раду.  

 

 

2. Формирање радних група и стручних тимова за одређену област 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

С обзиром на то да на нивоу Локалне самоуправе постоји пет инспекција неопходно је да исте 

доставе своје конторлне листе електронским путем како би се дало стручно мишљење и да би се 

могле увојити на наредном састанку.  

 

Како председница истиче, неопходно је координирати рад свих инспекција на нивоу Града, што 

подразумева укључивање у тимски рад и организовање заједничких акција републичких и 

покрајинских инспекција које су у надлежности северно-бачког управног округа.  

 

За сваки састанак неопходно је направити табеларни приказ спроведених мера активности како би 

се могао објективније пратити рад, односно борба против сиве економије.  

 

Неопходно је да се припреми за следећу Скупштну града извештај о раду свих инспекција за 2016. 

годину.  

 

 

3. Утврђивање активности око припрема Акционог плана  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

Председница комисије је навела да је потребно утврдити активности на изради Акционог плана 

Комисије за координацију инспекцијског надзора, те израдити Акциони план уз сугестије, односно 



постављање месечних циљева, како би се могли пратити рокови, постављени циљеви рада, као и 

рад сваке инспекције.  

 

   

    4. Разно 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Записник о раду комисије ће водити лице запослено у Секретаријату за инспекцијско-надзорне 

послове.   

 

 

Комисија је завршена у 10:45 часова.  

            Председник Комисије 

 

                         Загорка Панић 

 

За тачност:  

Мирјана Пољаковић 
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