
 

З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-4/2019-2 

 

са 27. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 17.4.2019. 

године, са почетком у 10,00 часова . 

Седници су присуствовали: председник комисије Загорка Панић, помоћник 

градоначелника, заменик председника комисије, Марија Ушумовић Давчик,  начелник 

Градске управе, чланови: Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне 

послове, Атић Исаило, шеф Службе за инспекцијско-надзорне послове, Радослав Вукелић, 

секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај,  Јасмина 

Стевановић секретар Секретаријата за друштвене делатности, Раденка Лајшић,  шеф 

Службе  локалне пореске администрације, Александар Батас, шеф службе за буџетску 

инспекцију и Жика Рех, руководилац Службе за заштиту животне средине.  
Седницу је водила 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 за 2018.годину Службе за инспекцијско надзорне 

послове  

3. Усвајање извештаја о раду за 2018.годину инспекције за заштиту животне средине  

4. Разно  

 

 

 

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

 

1. Усвајање записника са претходне седнице 

Након прочитаног записника са претходне седнице, чланови комисије су једногласно  

прихватили записник са претходне седнице. 

 

 

2. Усвајање Извештаја о раду за 2018.г Службе за инспекцијско надзорне послове 

Предложени Извештај о раду за 2018.годину Службе за инспекцијско надзорне послове је 

након извршених корекција поново презентован комисији. Извештај  је анализиран од 

стране Комисије и стављене су одређене примедбе од стране председнице комисије у 

погледа форме сачињавања извештаја уз назнаку да би било прегледније да се подаци 

достављају више у табеларном облику како би се лакше упоређивали са претходним 

периодом. Резултати рада су у ниво претходног периода што је делом резултат 

недовољног броја извршилаца. Весна Хајнал је ставила примедбу на број грађевинских 

инспектора у служби и да то већ представља проблем у раду. Што се тиче резултата и 

броја пријава, напоменула је да се због умањеног броја  комуналних полицајаца, 

организују заједнички увиђаји како би се избегло дуплирање што је доста често био случај 

у претходном периоду. 

Комисија је прихватила Извештај о раду за 2018. годину, уз напомену да се у наредном 

периоду  извештај сачињава у табеларном облику. 

 



3. Усвајање Извештаја о раду за 2018.год инспекције за заштиту животне средине 

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине је сачињен у складу са захтевима 

Министарства за заштиу животне средине у форми која је прописана и типизирана за све 

градове. Након разматрања предложеног извештаја Комисија је једногласно усвојила 

Извештај о раду за 2018.годину 

  

 

4.Разно 

Везано за тачку разно, дискутовало се о одлуци којом се регулише постаљање гаража на 

површинама у јавном коришћењу , Загорка Панић је истакла како се већ више од годину 

дана доноси Одлука о гаражама и да је већ крајње време да се иста и заврши, одмах је и 

заказан састанак радне групе са циљем да се до следећег скупштинског заседања усвоји и 

ова Одлука како би се могло приступити и изради Плана.  

Весна Хајнал је иформисала чланове Комисија  о новом Закону о угоститељству којим су 

предвиђене одређене новине  уз напомену да ће туристички  инспектор у наредном 

периоду вршити првенствено саветодавне посете код надзираних субјеката како би их 

упознао са тим новинама. 

 

Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 11,00 часова 

 

 

 

 

Записник сачинила:                                                    Председник Комисије: 

Весна Хајнал                                                                    Загорка Панић 
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