
         

           З А П И С Н И К       Б р о ј :  IV-10/I-06-4/2018-2 

 

са 13. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.02.2018. 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. Годишљи план рада Инспекције за путну привреду за 2018. годину 

3. Годишљи план рада Инспекције за саобраћај за 2018. годину 

4. Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину 

5. Годишљи план рада Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину 

6. Усвајање контролних листа 

7. 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. Годишљи план рада Инспекције за путну привреду за 2018. годину 
 
 

 

3. Годишљи план рада Инспекције за саобраћај за 2018. годину 
 

4. Извештај о раду Инспекције за заштиту животне средине за 2017. годину 

 

 
 

5. Годишљи план рада Инспекције за заштиту животне средине за 2018. годину 

 

6. Усвајање контролних листа 

 

7. Разно 
 



 

 
 

 

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  

 

 

 

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

 

       Председник Комисије 
                 Загорка Панић 

Записник водила      
Илеш Хајналка 
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