
         

           З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-43/2017-6 

 

са 6. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.7.2017. године, са 

почетком у 8,00 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; 

Габријела Филеки, извршилац за правне послове, члан;  
Одсутан је био Зоран Калаба, шеф Службе за буџетску инспекцију, 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. Извештај стручног тима за заштиту животне средине 

3. Предлози за израду сајта градске инспекције 

4. Разно 

 

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

 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 

Након примедби Габријела Филеки, да чланови стручних тимова буду обавештени о именовањима, 

исти је једногласно усвојен. 
 

2. Извештај стручног тима за заштиту животне средине 

Габријела Филеки, извршилац за правне послове, је обавестила присутне, да је дана ана 11.07.2017. 

године одржан састанак Стручног тима за заштиту животне средине Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности Града Суботице. Састанку су 

присуствовали: Жика Рех- Шеф службе за заштиту животне средине и одрживи развој, Горан 

Ишпановић- Шеф службе за комуналне послове и Габриела Филеки вођа тима за заштиту животне 

средине. Тема састанка: Проналажење могућих системских решења у вези са дивљом депонијом у 

Бајмоку и у Месној заједници Кер. Као системско решење за наведену депонију Стручни тим за 

заштиту животне средине предлаже да се одговарајућим планским актом утврди будућа намена 

наведених парцела. Експропријацијом би наведене парцеле постале власништво Града Суботице. 

Након решавања имовинско-правних питања, могло би се приступити санацији земљишта и 

привођења његовој намени. 

 

3. Предлози за израду сајта градске инспекције  
Данило Чабрић, комунални инспектор у Секретаријату за инјспекцијско-надзорне послове рекао је, 

да постоји могућност израде веб презентације на сајту Града Суботице а у скалду са налогом 

Комисије. Нагласио је да је потребно донети одлуку у ком правцу веб презентација треба да се 

развија, у смислу да ли иста треба да буде интерактивног или пасивног карактера.  

 

 

4. Разно 



Загорка Панић, председник Комисије је предложила да се на следећој седници размотри о 

Иницијативи за доношење Одлуке о коришћењу обале и водног простора на унутрашњим водама. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке: 

 

- Усваја се Записник са 6. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности Града Суботице 

- Усваја се Извештај стручног тима за заштиту животне средине 
 

 

 

 

Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 9:20 часова.  
 

 

            Председник Комисије 
 

                         Загорка Панић 
Записник водила  
Илеш Хајналка 
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