
 

З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-4/2019-7 

 

са 30. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 29.7.2019. 

године, са почетком у 12,00 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 контролних листа комуналне инспекције 

3. Упитник ДРИ у вези експлоатације минералних сировина 

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 контролних лист комуналне инспекције 

У складу са Одлуком о општем кућном реду у стамбеним и стамбено пословним зградама 

на територији града Суботице („Службени лист града Суботице“ бр. 27/2018 ), израђене су 

контролне листе за ову област. Комисија је исту контролну листу анализирала и након 

краће дискусије је иста и усвојена од стране Комисије. Наложено је шефу инспекције да се 

иста и објави на интернет страници Града. 

 

3. Упитник ДРИ у вези експлоатације минералних сировина 

Секретару секретаријата за комуналне послове и саобраћај Радослав Вукелићу је од стране 

Државне ревизорске институције достављен Упитник – захтев за доставу информација 

које се односе на експоатацију минералних сировина а са циљем да се утврди да ли 

надлежни органи врше ефикасан надзор над експлоатацијом рудног богатства, почев од 

обезбеђења адекватног законодавног оквира, преко непосредне контроле носилаца 

екслоатације до успостављања међусобне комуникације. Ступањем на снагу Закона о 

накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 95/2018), а у складу 



са чланом 26. истог Закона, 40% прихода од накнаде за коришћење минералних сировина 

и геотермалних ресурса  је приход буџета локалне самоуправе. У складу са тиме је  било 

неопходно одговорити на Упитник. Одговори на Упитник су дати од стране Секретаријата 

за комуналне послове и Секретаријата за инспекцијско надзорне послове и исти су 

прослеђени Државној ревизорској институцији.  

На ову тему се повела дискусија и донео се закључак Комисије да је неопходно што пре 

приступити примени члана 26. Закона о накнадама за коришћење јавних добара, то јест 

проверити да ли је Град Суботица  донето Одлуку којима се регулише ова накнада и 

уколико није да се иста сачини. 

 

3. Разно 

Под тачком разно се разматрала питања везана за доношења Одлуке о коришћењу обале и 

обалног простора што је регулисано Законом о водама и  Законом о пловидби о лукама на 

унутрашњим водама. Констатовано је да Одлука није још ни у нацрту те, с обзиром,  да 

она преставља и предуслов за израду и реализацију стратешких и планских докумената из 

области локалних урбанистичких и саобраћајних решења, неопходно је у сарадњи са ЈКП 

Парк Палић израдити у што краћем року нацрт Одлуке. Како је предлагач Одлуке 

Секретаријат за комуналне послове у наредном периоду ће се инсиситирати на изради 

Одлуке код надлежног секретаријата. 

Под тачком разно поставило се и питање наплате заузећа јавне површине, где је Раденка 

Лајшић, Руководилац Службе у локалној пореској администрацији напоменула да су 

кренули у израду Решења али им проблем преставља и преоптерећеност на дугим 

пореским пословима али да су успели да добију техничку подршку и да ће се у наредном 

периоду трудити да ове послове заврше.    

 

 

 

Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 14,00 часова 

 

 

 

 

Записник сачинила:                                                    Председник Комисије: 

Весна Хајнал                                                                    Загорка Панић 
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