
 

З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-4/2020-4 

 

са 39. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.4.2020. 

године, са почетком у 9,00 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, Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и 

саобраћај,  Јасмина Стевановић секретар Секретаријата за друштвене делатности,  

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 просветне инспекције за 2019.годину 

3. Анализа и усвајање предлога измене Одлуке о одржавању јавних зелених 

површина 

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 просветне инспекције за 2019. 

У складу са Законом о инспекцијском надзору и Закону о основама система образовања и 

васпитања прописана је обавеза састављања извештаја о раду просветне инспекције. 

Просветна  инспекција врши  инспекцијски надзор  у складу са Законом о просветној 

инспекцији. Надзор се врши нада радом 22 основне школе, 9 среднјих и 6 предшколских 

установа. Контроле су вршене у складу са Планом инспекцијског надзора за 2019.годину у 

складу са контролним листама. Ванредни инспекцијски надзор је вршен по поднетим 

представкама грађана по захтеву установа. У току 2019. Године извршено је 10 редовних, 

13 ванредних инспекцијских контрола и извршена су 4 контролна надзора. Поред 

инспекцијског надзора просветна инспекција обавља комуникацију са Министарством 

просвете, науке и технолошког развоја, Покрајинским секретаријатом за образовање, 



прописе, управу и националне мањине – националне заједнице.  Извештај је од стране 

Комисије анализиран и уз одређене напомене усвојен. 

 

 

3. Анализа и усвајање предлога измене Одлуке о одржавању јавних површина  

 

у протеклом периоду то јест у току 2019. Године започео је интезиван рад на измени 

Одлуке о одржавању јавних зелених површина  са циљем да се омогући грађанима 

одржавање јавних зелених површина  које се не налазе у Програму одржавања. Поред тог 

због великох броја захтева за вађење стабала и потребе да се испоштује струка у предлогу 

измене Одлуке је предвиђена Комисија која ће решавати такве врсте проблема а који су 

били до сада у домену инспекције која је поступала по пријавама грађана. Раша Вукелић је 

поднео Комисији извештај о свим изменама која се предвиђају изменама одлуке и након 

краће дискусије и примедби које су чланови комисије изнели донет је закључак да су ове 

измене у целости биле неопходне како би се значајни проблеми на терену ефикасно 

решили а делом би се растеретио и буџет града. 

 

 

3. Разно 

 

Под тачком разно се разматрала питања  везана за анализу стања по питању активности у 

вези градских Одлука које су у процедури, па је између осталог Хајнал Весна ставила 

примедбу на Одлуку о заштити усева и засада, пољопривредног  земљишта, пољских 

путева и канала од пољске штете из разлога што у себи не садржи одредбе у члану 1. О 

заштити пољозаштитних односно ветрозаштитних појасева . као пример предочена се 

Одлука Сомбора која је идентична као и суботичка осим те поменуте одредбе која се 

односи на ветрозаштитни појас. Донет је закључак да се у наредном периоду поради на 

томе а поднесак у вези бесправне сече ветрозаштитног појаса да инспекцијља проследи 

надлежном пољопривредном инспектору. 

 

Загорка Панић је поново покренула питанње Одлуке о водама и неопходност израде исте у 

што краћем периоду с обзиром да је то и законска обавеза. 

 Жика Рех је изнео проблем везан обнављње дозвола за управљање отпадом о чему се 

мора у наредном периоду састати радна група. 

     

.  

Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 10,30 часова 

 

 

 

  

Записник сачинила:                                                    Председник Комисије: 

Весна Хајнал                                                                    Загорка Панић 
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