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са 11. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 29.12.2017. године, са 

почетком у 8,15 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.  

Седници су присуствовали: председник комисије Загорка Панић, градски менаджер, заменик 

председника комисије, Марија Ушумовић Давчик,  начелник Градске управе, чланови: Весна 

Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове, Атић Исаило, шеф Службе за 

иснпекцијско-надзорне послове, Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне послове, 

енергетику и саобраћај, Зоран Калаба, шеф Службе за буџетску инспекцију, Јасмина Стевановић 

секретар Секретаријата за друштвене делатности, Ливија Нађ, секретар Секретаријата за 

пољопривреду и заштиту животне средине, Раденка Лајшић, В.д секретар Секретаријата локалне 

пореске администрације. 
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. Иницијатива за измену Одлуке о кућном реду  

2. Измене постојећих стручних тимова  

3. Разно 

 

 

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

 

 

1. Иницијатива за измену Одлуке о кућном реду 

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

доношење нове или измену постојеће Одлуке о кућном реду наводећи пре свега  обавезу јединице 

локалне самоуправе на основу члана 76. Закона о становању и одржавању стамбених зграда 

(„Службени гласник РС“ бр. 104/2016) по којем је иста у обавези да пропише општа правила 

кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на својој територији пре свега у 

одређивању дозвољеног нивоа буке и коришћењу посебних делова зграде као и услове под којима 

се могу обављати одређене привредне делатности  у стамбеној згради, односно стамбено-пословној 

згради како се не би реметио мир у коришћењу станова. Град Суботица има важећу Одлуку о 

кућном реду („Службени лист Града Суботице“ бр. 39/2014) и исту би требало ускладити са новим 

законским одредбама. 

После краће дискусије иницијатива је усвојена једногласно од стране Комисије. 

 

2. Предлог за измену чланова постојећих стручних тимова 
Услед извршених кадровских промена као и због проширења састава Комисије за координацију 

инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности града Суботице чланови  стручних 

тимова су замењени , те ће у наредном периоду чланови стручних тимова бити следећи: 

-Стручни тим за комуналну област: Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско 

надзорне послове (вођа тима), Вукелић Радослав секретар Секретаријата за комуналне послове, 

енергетику и собраћај; Ливија Нађ, секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне 

средине 

-Стручни тим за заштиту животне средине: Ливија Нађ, секретар Секрертаријата за 

пољопривреду и заштиту животне средине (вођа тима), Атић Исаило,шеф Службе за инспекцијско 

надзорне послове, Жика Рех, шеф Службе за заштиту животне средине, Горан Ишпановић, шеф 

Службе за комуналне послове 



 

-Стручни тим за прописе: Марија Ушумовић Давчик, начелник Градске управе (вођа тима), Маја 

Тоскић извршилац у Секретаријату за комуналне послове, енергетику и саобраћај, Атић Исаило, 

шеф Службе за инспекцијско надзорне послове; 

-Стручни тим за утврђивање накнада и пореза: Раденка Лајшић, секретар Секретаријата 

локалне пореске администрације (вођа тима), Загорка Панић, градски менажер и Весна Хајнал 

секретар Секретаријата за инспекцијско надзорне послове 

 

  3. Разно 

 Под тачком разно изнет је проблем са информатичарима и немогућност да се изврши промена на 

веб страници Града са циљем да се посебно издвоје све активности Комисије као и да се усвојене 

контролне листе везано за инспекцијски надзор објаве. Уважавајући оправдане разлоге за кашњење 

запослених у информатици ипак је дат рок да се до краја јануара крене у израду сајта. Обавезу 

решавања овог  проблема  преузела је Марија Ушумовић Давчик, начелник  Градске управе. 

Под овом тачком се дискутовало и о обавези усвајања планова рада инспекције као и обавези 

доношења Извештаја о раду инспекције. 

  

 

 

На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке: 

-Усвајају се измене Одлуке о кућном реду; 

-усвојене су промене састава стручних тимова Комисије у складу са кадровским изменама 

 

 

 

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

 

           Председник Комисије 
Записник водила               Загорка Панић 

                         Весна Хајнал 
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