
 

З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-4/2019-5 

 

са 28. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 30.5.2019. 

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: 

Д Н Е В Н И    Р Е Д: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 

2. Усвајање Кодекса понашања и етике инспектора 

3. Усвајање извештаја о раду за 2018.годину просветне инспекције 

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 Кодекса понашања и етике инспектора 

Кодекс понашања је образложила Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско 

надзорне послове: 

У складу са чланом 12. Став 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник 

РС“ бр 36/15, 44/18 – др.закон и 95/2018)  од стране Републичке  Координационе комисије 

је дана 18. 9.2018.године донет Кодекс понашања и етике инспектора и исти је ступио на 

снагу 01.јануара 2019.године. Кодексом понашања утврђују се начела и правила 

професионалнаог и етичког понашања и стандарди интегритета инспектора а циљ Кодекса 

је да буде помоћ и путоказ инспекторима када су суочени са етичким и професионалним 

недоумицама.  а такође да се унапреди рад инспектора. У складу са чланом 19. Овог 

Кодекса, исти се мора објавити на интернет страници Града. Сви инспектори имају 

обавезу да се упознају са одредбама Кодекса те је у обавези руководиоца да се побрине о 

томе. 



 

 

3. Усвајање Извештаја о раду за 2018.год просветне инспекције 

Извештај о раду  за 2018.годину просветне је образложен од стране Јасмине Стевановић, 

Секретара  секретеаријата за друштвене делатности. Што се тиче извештаја он је сачињен 

у описној форми без табеларног приказа и без утврђеног степена ризика, те су коментари 

од стране Координационе ишли у правцу корекције извештаја у погледу форме. Извештај 

је усвојен уз напомену да се приликом израде извештаја у наредном периоду води рачуна 

о примедбама Координационе комисије. 

  

 

4.Разно 

Везано за тачку разно, Весна Хајнал је поднела усмени извештај о контроли од стране 

Агенције за борбу против корупције и о питањима везаним за рад инспекције и комуналне 

полиције. Генерално, питања која су се обрађивала су била што се тиче града Суботице у 

великом обиму и решена у пракси. Пре свега све везано за контролне листе инспекције, 

програма рада, извештаја о раду, плановима инспекцијског надзора. Све наведено је 

објављено на сајту Града и доступно је јавности.  

У оквиру ове тачке дискутовало се и о јавним накнадама, пре свега о начину 

функционисања  Секретаријата за грађевинарство који издају Одобрења за заузеће јавне 

површине и Секретаријата локалне пореске администрације и по изјави Раденке Лајшић за 

сада нема већих проблема.  

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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