
         

           З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-43/2017-4 

 

са 5. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.6.2017. године, са 

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

 

Седници су присуствовали: Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије; Марија 

Ушумовић Давчик, начелник Градске управе, члан; Весна Хајнал, секретар Секретаријата за 

инспекцијско-надзорне послове, члан; Анка Трифуновић, секретар Секретаријата локалне пореске 

администрације, 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;  
Поред чланова Комисије седници присуствује и Илеш Хајналка, извршилац за статистичко-

евиденционе послове, у Секретаријату за инспекцисјко-надзорне послове, записничар Комисије.  

 

Седници је председавала 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. Усвајање контролних листа Службе за буџетску инспекцију 

3. Усвајање контролних листа за комуналну обвласт сахрањивања 

4. Именовање чланова стручних тимова 

5. Извештај о формирању сајта Комисије за координацију инспекцијског надзора  

6. Разно 

 

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

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 

Пошто чланови Комисије нису имали примедбе на текст записника, исти је једногласно усвојен . 
 

2. Усвајање контролних листа Службе за буџетску инспекцију  

Калаба Зоран испред буджетске инспекције доставио предлог контролних листа, и исте су након 

разматрања и краће дискусије усвојена. Питања која су се третирала приликом дискусије су везана 

за утврђивање ризика и Калаба Зоран је објаснио процедуру утврђивања истог. 
 

3. Усвајање контролних листа за комуналну обвласт сахрањивања 

Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је образложила 

припремљене контролне листе из области сахрањивања, и све четри предложене контролне листе 

су усвојене, уз примедбу на поједине техничке грешке. 
 

4. Именовање чланова стручних тимова 

Везано за договор и обавезу утврђену на претходним седницама Комисије, именовани су чланови 

за четири стручна тима, и то: 

Стручни тим за комуналну област, чланови су Весна Хајнал….., Ливија Нађ….., Маја Тоскић…. 

Стручни тим за заштиту животне средине, чланови су: Филеки габријела …., Жика рех…. И Горан 

Ишпанович…. 

Стручни тим за прописе, чланови су Швелер Арпад, Оливера поповић…., Данило Чабрић…. 

Стручни тим за утврђивање накнада и пореза, чланови су Анка Трифунови…. Загорка Панић, 

Весна Хајнал  

 

5. Извештај о формирању сајта Комисије за координацију инспекцијског надзора  



Уводно образложење је дала Весна Хајнал, у коме је констатовано да Град Суботица на сајту нигде 

нема посебно издвојену инспекцију као што то имају други градови. Везано за исто, потребно је по 

образложењу Весне Хајнал са информатичарима кренути од почетка, што значи цео сајт града 

треба конципирати тако да сви секретаријати буду видљиви на сајту. С обзиром да овај посао 

тражи ангажовање службе за информатику, у наредном периоду ће се направити предлог изгледа 

сајта како би Комисија исти по потреби усвојила.  
 

6. Разно 

Габријела Филеки је изнела проблем зеленила испод електричних водова и у вези истог 

обавештена је од стране Весне Хајнал  да је то питање недефинисано самом Одлуком о одржавању 

јавних зелених површина и да је у вези тог питања пре неких пола године обаљен разговор са 

представницима Електродистрибуције од којих је добијено име особе за контакт у вези истог. 

Закон о енергетици забрањује садњу дрвећа испод електричних водова те из тог разлога напраљен 

компромис како би дрвеће и даље опстало уз адекватно одржђавање. Када се говори о зеленилу у 

центру града оно се налази у Програму одржавања у ЈКП „Чистоћа и зеленило“ и ту у вези истог 

нема проблема. Проблеми постоје једино у делу где се налазе куће у индивидуалном становању и 

реони града који се не налазе у Программу одржавања. 
Загорка Панић истакла је проблем ткз. депоније у Бајмоку која већ више дана гори и која угрожава 

становнике насеља. Смтра да инспекција треба предузме све  предвиђене мере из области своје 

надлежности како би се негативне последице ублажиле и одговорно лице тј.власник приватне 

парцеле решио вишегодишњи проблем. Поред тога истакла је и проблем стоћног грбоља у бајмоку 

које је нерегулисано и представља опасност за околину с обзиром да грађани учестало остављају 

лешеве угинулих животиња испред парцеле и на самој парцели. Комунална полиција и Инспекција 

треба да појача надзор из те области, док се не пронађе системско решење уклањање лешева. Један 

од решења је увођење видео надзора у циљу спровођења казнене политике.  
 
 
На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке: 
 
- Усваја се Записник са 4. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над 
пословима из изворне надлежности Града Суботице 
- Усвајају се Именовани чланови стручних тимова  
- Усваја се  
- Усваја се  
 
Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 11:20 часова.  

            Председник Комисије 
 

                         Загорка Панић 
Записник водила  
 

Илеш Хајналка 
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