
 

З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-4/2020-7 

 

са 42. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.7.2020. 

године, са почетком у 11,00 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,  Александар Батас, шеф 

службе за буџетску инспекцију, Раденка Лајшић, шеф Службе за утврђивање накнади у 

локалној пореској администрацији   
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 12 контролних листа инспекције за заштиту животне средине 

3. 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 12 контролних листа инспекције за заштиту животне средине 

Служба за инспекцијско надзорне послове је сачинила 12 контролних листа  за инспекторе 

за заштиту животне средине и то су следеће контролне листе: 

            -Заштита животне средине 
1. Контролна листа: Студија о процени утицаја 

2. Контролна листа: Заштита ваздуха код постројења за сагоревање без континуалног 

мерења 

3. Контролна листа: Заштита ваздуха код стационарних извора загађивања без 

континуалног мерења 

4. Контролна листа: Поступање произвођача неопасног и инертног отпада 

5. Контролна листа: Заштита од буке у животној средини 



 

 

              -Контрола управљања отпадом 

6. Контролна листа: Оператер постројења за управљање отпадом 

7. Контролна листа: Утврђивање испуњености услова за почетак рада постројења за 

управљање отпадом 

 

               -Заштита природе 
8. Контролна листа за управљаче заштићених подручја – управљање заштићеним 

подручјем 

9. Контролна листа за управљаче заштићених подручја – обавезе управљача заштићеног 

подручја 

10. Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја – управљање 

11. Контролна листа за управљаче заштићених подручја од локалног значаја – обавезе 

управљача 

 

                -Заштита од нејонизујућих зрачења 

12. Контролна листа: Коришћење извора нејонизујућих зрачења 

 

Комисија је после краће анализе ставила примедбу на датум уписан на првим страницама  

Контролних листа и на заглавље са грбом Града Суботице на свакој контролној листи и 

донела је закључак да усвоји предложене контролне листе уз отклањање уочених 

недостатака. Такође је утврђено да се контролне листе обавезно поставе на сајту Града. 

 

 

 

 

 

4. Разно 

Под овом тачком тражена је информација о спровођењу Решења грађевинског инспектора 

која се односе на обалу Палића и да ли су сви објекти предвиђени рушењем и уклоњени . 

На ово је  добијен одговор од Атић Исаила шефа Службе за инспекцијско надзорне 

послове  да све иде по плану и да ће се и уклањање наштрешнице која је била 

проблематична иззвршити. О свему ће бити сачињен и контролни записник. 

 

Раша Вукелић, секретар Секретаријата за инспекцијско надзорне послове је изнео проблем 

у вези Одлуке о сахрањивању уз напомену да би се треба у што скорије време извршити 

измена постојеће Одлуке. 

 

 

Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 11,45 часова 

 

 

 

  

Записник сачинила:                                                    Председник Комисије: 

Весна Хајнал                                                                    Загорка Панић 
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