
         

           З А П И С Н И К       Б р о ј :  IV-10/I-06-4/2018-3 

 

са 14. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.03.2018. године, са 

почетком у 9,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.  

Седници су присуствовали: председник комисије Загорка Панић, градски менаџер, 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 – са исправкама 

3. Извештај о раду Службе за инспекцијско-надзорне послове за 2017. годину 

4. Извештај о раду саветника за заштиту права пацијената за 2017. годину 

5. Извештај о раду Просветне инспекције за 2017. годину 

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. Годишљи план рада Инспекције за путну привреду – са исправкама 
 

Пошто је на претходној седници било примедби на Годишњи план рада Иснпекције за путну 

првреду да је неопходно додати и издвојити приоритете (обилазак свих саобраћајница око установа 

(болница, факултети, вртићи, школе итд), Атић Исаило, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне 

послове је презентовао исправке и додате ставке.  
 

 

 

3. Извештај о раду Службе за инспекцијско-надзорне послове за 2017. годину 

 

Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је презентовала Извештај 

о раду Службе за инспекцијско-надзорне послове. Рекла је, да је служба за инспекцијско надзорне 

послове преко својих комуналних инспектора, грађевинских инспектора и инспектора за  заштиту 

животне средине  на основу службене дужности и по пријави грађана обављала  увиђаје у што 



краћем року, углавном тај рок није био краћи од 3 дана када се радило о грађевинским проблемима 

док су увиђаји у вези комуналних проблемима вршени у року 24 часа.  

Служба за инспекцијско надзорне послове  Градске управе Суботица је  током 2017.године 

законито, благовремено и одговорно спроводила прописе из своје надлежности у складу са 

Законом о инспекцијском надзору. 

Значајнијих пропуста у раду инспектора у извештајном периоду није било а сарадња са другим 

инспекцијама је била на задовољавајућем нивоу.  Потребно је  истаћи, да сви комунални инпектори 

имају своје области које покривају, док се поступања у погледу  уклањања непрописно паркираних 

возила уз асистенцију комуналне полиције обавља свакодневно и сви комунални инспектори 

обављају ову врсту надзора и спровођења извршења.  

Упоређујући укупан број предмета обрађених од стране ове Службе и број извршилаца може се 

закључити да је инспекција успела да испоштује рокове у поступању, а што се тиче квалитета рада 

инспекције он је био на задовољавајућем нивоу.  Ступањем на снагу и применом Закона о 

инспекцијском надзору дошло је до значајних промена у начину рада и поступању инспектора и 

проблеми су се појавили у погледу потребе за стручним усавршавањем и обуком инспектора.  

Проблем у раду инспекције представља и незадовољавајући систем запримања пријава грађана 

који доводи до дуплирања пријава, лоше идентификованог проблема који је пријављен од стране 

грађана и немогућност свеобухватне контроле о поступању инспектора. Стога, је у наредном 

периоду, поред кадровског појачања потребно извршити измене и у погледу отклањања оваквих 

проблема. 

Појединачни резултати сваког инспектора као и надзорника се налазе у Служби и  по потреби биће 

доступни.  

 

4. Извештај о раду саветника за заштиту права пацијената за 2017. годину 
Јасмина Стевановић секретар Секретаријата за друштвене делатности је рекла да Извештај о раду 

Саветника за заштиту права пацијената Градске управе града Суботице, сачињен је на основу 

Закона о правима пацијената, Правилника о начину поступања по приговору, записнику и 

извештају, као и Правилника о обрасцу и садржини службене легитимације, са пратећим 

обрасцима. 
Јединице локалне самоуправе, општине и градови, тако и наш град, ступањем на снагу Закона о 

правима пацијената добиле су нову надлежност, да организују и обезбеде заштиту права 

пацијената, одређивањем дипломираног правника који ће обављати послове саветника за заштиту 

правa пацијената и образовањем Савета за здравље. 

Саветник за заштиту права пацијената, на основу Закона, пружа информације и савете о правима 

пацијената и пружа заштиту права пацијената по поднетим приговорима у отваривању здравствене 

заштите.Надлежности за рад су преузети 01. децембра 2013. године. Такође убрзо је образован и 

Савет за заштиту права пацијената као другостепени орган.  

Саветник за заштиту права пацијената обавља свој рад у оквиру Секретаријата за друштвене 

делатности и има своју канцеларију јер се ради о нарочито осетљивим подацима о личности.  

У току календарске године Саветник подноси тромесечни, шестомесечни и годишњи извештај 

Савету за здравље, као и надлежном министарству. 

У току 2017 године, приговори су се односили на: листе чекања, право на доступност здравствене 

заштите, право на благовремено и квалитетно пружање здравствене услуге,непружање 

одговарајућег нивоа здравствене услуге , непоштовање пацијентовог времена, непримерено 

понашање медицинског особља, немогућност заказивања код специјалисте ( решавано са 

менаџментом ОБ Суботица ). 

Поднета су 22 писмена приговора, од тога 3 решавано са Савету за здравље као другостепеном 

органу. Усмених је поднето 642.   

За разлику од претходних година, побољшана је сарадња са ОБ Суботица и Домом здравља 

Суботица по питању добијања повратних информација о предузетим мерама директора и 

начелника служби, што је констатовано на Савету за здравље. 

Јасмина Стевановић секретар Секретаријата за друштвене делатности је на крају додала да сматра 

да горњи извештај потребно дорадити. 
 

 



 

5. Извештај о раду Просветне инспекције за 2017. годину 
Јасмина Стевановић секретар Секретаријата за друштвене делатности је рекла Извештај о раду 

просветне инспекције Градске управе града Суботице, сачињен је на основу члана 44. Закона о 

инспекцијском надзору. 
Градска просветна инспекција у Суботици обавља  надзор над  применом прописа  у оквиру  

послова поверених законом, и то Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 

гласник Републике Србије“ број: 88/2017), Закона о предшколском образовању („Службени 

гласник Републике Србије“ број: 18/10 и 101/17), Закона о основном образовању и васпитању 

(„Службени гласник Републике Србије“ број: 55/13 и 101/17), Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник Републике Србије“ број: 55/13 и 101/17), Закона о образовању  

одраслих („Службени гласник Републике Србије“ број: 55/13), као и правилника и других 

подзаконских аката донетих на основу њих, са циљем да се превентивним деловањем или 

изрицањем мера оствари законитост пословања и поступања надзираних субјеката. У циљу 

обезбеђења поштовања закона, просветна инспекција налаже мере прописане законом и иницира 

покретање поступка пред другим надлежним органима.  

Просветна инспекција своју делатност обавља на територији града Суботице и околних насеља, са 

седиштем у Суботици, Трг слободе број 1.  

На територији Града Суботице послове просветне инспекције обављају два инспектора. 

Организација је таква да рад сваког инспектора обухвата све области које су предмет надзора. 

Пријем странака се обавља свакодневно, а пријаве грађана се примају усменим и писаним путем, 

телефоном или у електронском облику, као и путем уступања од стране Покрајинског 

секретаријата за образовање, прописе, управу, националне мањине – националне заједнице, 

односно Министарства просвете, науке и технолошког развоја.  

 

 

6. Разно 

 

Марија Ушумовић Давчик,  начелник Градске управе је обавестила присутне о посети Управног 

инспектора. 
Ливија Нађ, секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине је предложила да 

се формира Радна група за сачињавање приоритетне листе дивљих депонија.  Председник комисије 

Загорка Панић, градски менаџер је мишљења да ова тема није за радну групу.Весна Хајнал, 

секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је била истог мишљења. 
 

 

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 Годишљи план рада Инспекције за путну привреду за 2018. годину 

- Усваја се Извештај о раду Просветне инспекције за 2017. годину 
 

 

 

 

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

 

       Председник Комисије 
                 Загорка Панић 

Записник водила      
Илеш Хајналка 
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