
         

           З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-43/2017-7 

 

са 7. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 31.8.2017. године, са 

почетком у 8,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.  

Седници су присуствовали: Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије; Марија 

Ушумовић Давчик, начелник Градске управе, члан; Весна Хајнал, секретар Секретаријата за 

инспекцијско-надзорне послове, члан; Анка Трифуновић, секретар Секретаријата локалне пореске 

администрације, члан; Арпад Швелер, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове, члан; 

Габријела Филеки, извршилац за правне послове, члан и Зоран Калаба, шеф Службе за буџетску 

инспекцију, члан. 
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. Иницијатива за измену Одлуке о одржавању јавних зелених површина и Одлуке о  

комуналном реду у погледу постављања летњих башти 

3. Иницијатива за доношење Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији 

града Суботице 

4. Иницијатива за доношење Одлуке о коришћењу обале и водног простора на 

унутрашњим водама 

5. 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. Иницијатива за измену Одлуке о одржавању јавних зелених површина, Одлуке о 

комуналном реду у погледу постављања летњих башти 

Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је скренула пажњу на 

недостатак у Одлуци о одржавању јавних зелених по вршина у погледу издавања Решења за 

вађење стабала које издаје комунални инспектор  што представља проблем јер комунални 

инспектор није стручан да процени стање стабала, те се предлаже да се у Одлуци регулише начин и 

поступак издавања Решења за вађење стабала путем формиране Комисије као што је то и у другим 

градовима.   

Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије је додала и пренела искуство из Града  

Београдада где постоји формирана Комисија и сматра да је то велики недостатак узећи у обзир 

конкретне случајеве које су се десиле у Суботици.  

Зоран Калаба, шеф Службе за буџетску инспекцију је рекао да мисли да је битно да постоји 

контрола, и да се испоштују рокови.  Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије је 

предложила да се упути Иницијатива ЈКП „Чистоћа и зеленило“ да приликом доношења годишњег 

Плана за сечу стабла доставе један примерак Секретаријату за инспекцијско-надзорне послове, да 

исти да своје предлоге и мишљења. Габријела Филеки, извршилац за правне послове је рекла, да 

предлаже да се размотри проблематика у вези сеча стабла испод електричних водова.  

У вези измене Одлуке о комуналном реду Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије 

је рекла да је неопходно направити измене у погледу регулисања летњих башти. Постављање 

летњих башти регулисано је путем Одлуке о комуналном реду и планом постављања летњих башти  

што није добро решење с обзиром да има доста питања која нису регулисана. Проблем представља 

и начин наплате накнаде за постављање истих јер је неприхватљиво да се за сваки месец издаје 



одобрење за заузеће и то са различитим временским периодом трајања закупа и са различитом 

квадратуром. Исти проблеми најтају и у погледу постављања зимских башти, те би било неопходно  

да се исто регулише посебном одлуком као што је то и у другим градовима. Такође је битно и 

питање ко ће вршити саму наплату, да ли Служба за грађевинарство или Секретаријат за локалну 

пореску администрацију. Дала је за пример Одлуку Града Београда где је то веома  лепо решено. 

 

3. Иницијатива за доношење Одлуке о подизању и одржавању споменика на територији 

града Суботице 
Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије је рекла да је неопходно направити 

измене у Одлуци о комуналном реду јер се у њој споменици третирају као урбана опрема. 

Суботица је једини град која нема такву врсту одлуке већ постављање споменика решава путем 

Комисије и планова. Конкретно повод овоме је захтев од Католичког Друштва „Иван Антуновић“ 

за постављање бисте, где је сада тешко дати сагласност јер је потребно изменити План. Ово је 

питање које је у домену Секретаријата за друштвене делатности, те се исти треба информисати.  

 

4. Иницијатива за доношење Одлуке о коришћењу обале и водног простора на унутрашњим 

водама 

Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије је рекла да је неопходне утврдити правни  

основ и приступити изради  Одлуке о коришћењу обале и простора на унутрашњим водама, 

конкретно на Палићу с обзиром да је исти туристичко подручје и у наредном периоду ће се 

исказати потреба за тиме.  
У вези истог дискутовали су Арпад Швелер, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове и 

Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове.  

 

5. Разно  

Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије је предложила да на основу Записника о 

претходној седници погледа шта се урадило од претходног састанка.  

Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је обавестила присутне, да 

ће сајт Комисије оживети до средине октобра из разлога што су информатичари заузети са 

инсталирањем антивирус програма. 
Анка Трифуновић, секретар Секретаријата локалне пореске администрације је обавестила присутне 

да је потребно организовати састанак са представницима Катастра непокретности у Суботици, јер 

имају пуно проблема са уписом власништва. Загорка Панић, градски менаджер, председник 

Комисије је предложила да тај састанак буде одржан 19.09. текуће године. Иста је додала, да моли 

начелницу Градске управе да се реализује набавка мобилних телефона за потребе Секретаријата за 

инспекцијско-надзорне послове.  

 

На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке: 

- Усваја се Записник са 7. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности Града Суботице 

- Усваја се Иницијатива за измену Одлуке о одржавању јавних зелених површина и одређује 

се Секретаријаз за комуналне послове као носиоц израде 

- Усваја се Иницијатива за измену Одлуке о комуналном реду и доношење нове Одлуке о 

постављању летњих и зимских башти на територији града Суботице и одређује се 

Секретаријат за грађевинарство као носиоц израде 

- Усваја се Иницијатива за израду Одлуке за постављање споменика   и одређује се 

Секретаријат за друштвене делатности као носиоц израде 

- Усваја се Иницијатива за израду Одлуке  о коришћењу обале и водног простора на 

територији града Суботице и одређује се Секретаријат за инспекцијско-надзорне послове 

 
Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 10:20 часова.  

           Председник Комисије 
Записник водила               Загорка Панић 

                         Илеш Хајналка 
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