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са 3. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 
19.4.2017. године, са почетком у 12,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг 
слободе 1.  
 
 Седници су присуствовали: Загорка Панић, градски менаджер, председник 
Комисије; Анка Трифуновић, секретар Секретаријата локалне пореске 
администрације, члан; Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-
надзорне послове, члан; Арпад Швелер, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне 
послове, члан;  Зоран Калаба, шеф Службе за буджетску инспекцију, члан; 
Габријела Филеки, извршилац за правне послове, члан. 
 Одсутни:  Марија Ушумовић Давчик, начелник Грдаске управе,  
 
Седницом  председава Загорка Панић, председник Комисије. 
На почетку седнице председница Комисије је констатовала кворум и  предложила 
следећи 

 
Д Н Е В Н И    Р Е Д: 

 
1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 
2. Утврђивање потреба и давање предлога за формирање радних група и 

стручних тимова 
3. Разматрање општег обасца Записника о инспекцијском надзору 
4. Разно 

 
 Чланови Комисије једногласно су прихватили дневни ред и прешло се на рад 
по тачкама. 

 
1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 
________________________________________________________________________ 
 
Загорка Панић, председник Комисије је изложила присутнима Записник са 2. 
седнице Комисије.  
  
Арпад Швелер је изнео да сматра да би форма записника требала да буде другачија 
и то у погледу, да се након сваке тачке дневног реда и обављеног гласања о истој 
треба донети засебан Закључак. Изнео је такође да форма предлога записника са 2. 
седнице ипак није у супротности са интерним одлукама Града Суботице, који се 
односе на вођење записника скупштинских комисија. 
 
Након краће дискусије Загорка Панић је предложила да се у записник са 2. седнице, 
иза сваке тачке дода да је предлог једногласно усвојен и да се са тим изменама 
усвоји записник. 
Чланови Комисије су прихватили предлог да се текст записника усвоји уз измене, те 
је исти једногласно усвојен . 

 
2. Утврђиваље потребе и давање предлога за формирање радних група и 
стручних тимова 
________________________________________________________________________ 
 
Загорка Панић, председник Комисије у уводном излагању изнела је да је важно да 



се образују мањи стручни тимови у оквиру Комисије за координацију 
инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Суботице, 
који ће ефикасније и свеобухватније да сагледавају проблеме из одређених области 
и на такав начин побољшати решавање проблема као што су нпр. гафити. Чланови 
стручних тимова не морају да буду само запослени из Градске управе, него је 
потребно проширити круг људи који су уско повезани са одређеном облашћу и из 
других предузећа или јавних предузећа. Сам посао да се сагледа потреба за каквим 
стручним тимовима постоји потреба је поверила Секретару секретаријата за 
инспекцијско.надзорне послове Весни Хајнал. 
Весна Хајнал је изнела предлоге стручних тимова са предлозима за вође истих: 

 Стручни тим за комуналну област- вођа тима Весна Хајнал 
 Стручни тим за заштиту животне средине- вођа тима Габриела Филеки 
 Стручни тим за примену прописа- вођа тима Арпад Швелер 

 
Анка Трифуновић је изнела проблем око немогућности наплате комуналне таксе за 
заузеће јавне површине када су у питању монтажне гараже и додала да ту Град губи 
приходе. Проблем се састоји у томе што се на територији града на јавној површини 
постављају без дозволе монтажне гараже чији власници нису познати служби, те се 
из тог разлога не може наплатити такса. 
 
Загорка Панић је предложила да се за решавање овог и овом сличних проблема 
такође образује посебан стручни тим. 

 Стручни тим за контролу утврђивања пореза, накнада и локалних 
конуналних такси- вођа тима- Анка Трифуновић 
 

Загорка Панић је ставила на гласање предлоге за стручне тимове са предлозима за 
вође стручних тимова, предлог је једногласно усвојен. 
 
Такође је замолила да до следеће седнице сваки вођа тима формира предлог за 
чланове свог тима. 
 
3.Разматрање општег обасца Записника о инспекцијском надзору 
________________________________________________________________________ 
 
Весна Хајнал, Секратар секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је 
предложила општи образац Записника о инспекцијском надзору из изворне 
надлежности, који је био приложен уз позив осталим члановима Комисије. 
Загорка Панић, председник Комисије је изнела да сматра да је предложени записник 
штур, са чим су се сложили и остали чланови комисије. 
Анка Трифуновић је изнела да је у записник потребно да се унесу и подаци као што 
су констатација законитог пословања надзираног субјекта или опис откривених 
незаконитости. 
Габриела Филеки је додала да недостају подаци у вези са налогом за инспекцијски 
надзор и подаци у вези са примедбама на записник. 
Весна Хајнал је изнела да се трудила да записник буде што краћи, како би га 
инспектори на терену што лакше користили, пошто се ради искључиво о пословима 
из изворне надлежности Града.  
Загорка Панић је предложила да се предлог обрасца Записника о инспекцијском 
надзору преиспита, да се усклади са потребама службе и да се отклоне недостаци 
до следеће седнице Комисије, када ће се поново разматрати. Предлог је ставила на 
гласање, исти је једногласно усвојен. 

   
4. Разно 
 



Загорка Панић, председник Комисије је замолила да се до следеће седнице 
Комисије припреме контролне листе у вези са Одлуком о условима и начину 
снабдевања топлотном енергијом, с обзиром да исте нису усвојене на 2. седници, 
осим тога да се припреме и контролне листе у вези са Одлуком о комуналном реду 
у погледу постављања мањих монтажних објеката. Такође је још једном замолила 
да се обрасци Записника о инспекцијском надзору такође припреме за следећу 
седницу, укључујући и записник који примењује Секретаријат локалне пореске 
администрације. 
Поставила је питање да ли су усвојене контролне листе постављене на званичан 
сајт Града, Хајнал Весна је одговорила да је израда у току, али да се из кадровско-
техничких проблема касни са тим. 
Зоран Калаба је предложио да се у дневни ред следеће седнице уврсти на усвајање 
Извештај о раду Службе за буджетску инспекцију града Суботице за 2016. годину. 
 
 
На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке: 
 
- Усваја се Записник са 2. седнице Комисије за координацију инспекцијског 
надзора над пословима из изворне надлежности Града Суботице уз измене које 
су предложене на 3. седници  
- Усвајају се предлози за формирање Стручних тимова и предлози за вође 
истих, како су они предложени  
- Усваја се предлог за преиспитивањем и допуном општег обрасца Записника о 
инспекцијском надзору 
 
 
Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 13:00 часова.  

             
 

Председник Комисије 
 

                         Загорка Панић 
Записник водила  
 
Габриела Филеки 
 


