
         

           З А П И С Н И К       Б р о ј :  IV-10/I-06-4/2018-1 

 

са 12. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 31.01.2018. године, са 

почетком у 9,00 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. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 

2. Усвајање Извештаја о раду Грађевинске инспекције у Суботици за 2017. год. 

3. Усвајање Плана рушења Грађевинске инспекције за први квартал 2018. године 

4. Извештај о динамици измена градских одлука у раду 

5. 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 Извештаја о раду Грађевинске инспекције у Суботици за 2017. год. 
Атић Исаило, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове је презентирао Извештај о раду 

Грађевинске инспекције. Рекао је, да у Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове запослено 

је три грађевинска инспектора. У 2017-ој години извршених надзора је било 207. Донето је 42 

решења у поступцима инспекцијског надзора. Извршених решења о рушењу није било. Донешено 

је 4712 решења о рушењу. Истакао је, да у оквиру Секретаријата за инспекцијско-надзорне 

послове, тј. грађевинске инспекције, не постоји посебно формирана служба за извршење 

инспекцијских решења, и ниј именовано лице које би се бавило извршењима. Чланови Комисије су 

такође обавештени, да је Извештај прослеђен у надлежно Министарство, ради усвајања истог. 
Загорка Панић, председник комисије, градски менаджер је рекла, да је потребно проверити у 

надлежном Министарству, да ли је Извештај усвојен. 

 

 

3. Усвајање Плана рушења Грађевинске инспекције за први квартал 2018. године 

Атић Исаило, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове је рекао да је сачињен План рушења 

Грађевинске инспекције за први квартал текуће године, и појединачно је образложио све предмете. 
Након тога је настала дискусија, у којој су учествовали сви чланови Комисије. На крају је 

једногласно одлучено, да План иде на проверу. 

 



4. Извештај о динамици измена градских одлука у раду 
Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је обавестила присутне о 

динамици израде нових одлука или измена старих. До следеће седници Скупштине Града израда 

одлука ће бити окончана. Ради се о следећим одлукама: 
- Одлука о изменама Одлуке о снабдевању водом 

- Одлука о изменама Одлуке о јавној канализацији 

- Одлука о одвођењу атмосферских вода 

- Одлука о управљању комуналним отпадом 

- Одлукка о одржавању чистоће на површинама јавне намене 

- Одлука о јавним паркиралиштима 

- Одлука о сахрањивању и гробљима 

Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај је рекао, 

да ће горе поменуте одлуке бити спремне до следећег заседања Скупштине града. 
Загорка Панић, председник комисије, градски менаджер је рекла да је потребно што пре 

припремити измене у вези Одлуке о комуналном реду. 

 

 

5. Разно 
Под тачком разно изнет је проблем дивљих депонија. Ливија Нађ, секретар Секретаријата за 

пољопривреду и заштиту животне средине је рекла, да на основу последњих података из регистра 

који води надлежно јавно комунално предизеће, идентификовано је осам значајнијих локација 

дивље депоније. Она је предложила да Стручни тим за заштиту животне средине обиђе ове 

локација и сачини редослед чишћења. 

Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је рекла, да су ове дивље 

депоније све јако старе, и да је битно видети разлоге зашто се стварају. 
Загорка Панић, председник комисије, градски менаджер је рекла да је битно сачинити план за 

депоновање отпада. 

Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај је 

предложио да пролећне и јесење акције требале би бити чешће на територијама месних заједница, 

да се активније укључе и пољочувари. 
Ливија Нађ, секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине је рекла да је пре 

свега најбитнија превентива и постављање камера са акумулаторима. 

 

Загорка Панић, председник комисије, градски менаджер је рекла да је потребно на следећој 

седници Комисије ставити на дневни ред контролне листе која још нису усвојена и годишњи 

извештај инспекције, која ће после бити уврштена у дневни ред Градског већа. 

 

 

На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке: 

 

- Усваја се Записник са 11. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности Града Суботице 

- Усваја се Извештаја о раду Грађевинске инспекције у Суботици за 2017. год. 

 

 

 

Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 10,30 часова.  
 

 

       Председник Комисије 
                 Загорка Панић 

Записник водила      
Илеш Хајналка 
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