
 

З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-4/2019-9 

 

са 32. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 23.9.2019. 

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. Доношење смерница и упуства о поступању комуналног инспектора по 

захтеву Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – 

сектора за инспекцијски надзор у погледу утврђивања испуњености услова за 

обављање комуналне делатности (погребна делатност)    

3. Разно – размена информација везано  санирање депонија 

-  информације о наплати јавних накнада 

 

 

 

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. Доношење смерница и упуства о поступању комуналног инспектора 

Секретаријату за инспекцијско надзорне послове Градске управе Суботица је од стране 

Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре – Сектора за инспекцијски 

надзор прослеђен поднесак за поступање комуналног инспектора у складу са 

надлежностима дефинисаним Законом о комуналним делатностима („Службени гласник 

РС“ бр. 88/11, 104/16 и 95/18). Поднесак се односи на утврђивање чињеничног стања у 

погледу тога да ли је ФУНЕРО доо Суботица, Карађорђев пут бр. 2, Суботица у 

потпуности ускладио своје пословање са Уредбом о начину и условима за отпочињање 

обављања комуналне делатности ( „Службени гласник РС“ бр.  13/18, 66/18 и 51/19).  

Чланом 8/а Закона о комуналним делатностима утврђено је да испуњеност услова за 

отпочињање делатности обављања комуналних делатности утврђује Министарство путем 

Комисије која проверава испуњеност услова а такође је дефинисана и  обавеза 

Министарства да води евиденцију привредних субјеката који обављају одређену 



комуналну делатност.  У складу са чланом 33. став 1. тачка 1., 3. и 4. Закона о комуналним 

делатностима ( „ Службени гласник РС „ бр. 88/11, 104/16 и 95/18) надлежност за 

постуање по запримљеном поднеску има искључиво републички комунални инспектор. 

Чланови Комисије су подржали став и образложење Секретаријата за инспекцијско 

надзорне послове о ненадлежности и одговор према Министарству ће бити достављен у 

складу са тиме.  

3. Разно 

Под тачком разно се разматрала питања  везана за санацију дивљих депонија на 

територији града Суботице на основу Извештаја који је поднео Жика Рех,  шеф Службе за 

заштиту животне средине и констатовано је да је у току 2019. године извршено чишћење 

дивље депоније у Лошињској улици у укупној површини од 8.246,00 м2, у Доњем 

Таванкуту у укупној површини од  5.664,00 м2 и депоније у Старом Жеднику – Ђурђински 

пут у укупној површини од 3.198,00 м2 . Комисија је констатовала да је проблем стварања 

дивљих депонија  увек актуелан и поред тога што се на територији града и интервентно 

делује путем инспекцијских решења. Такође је акценат стављен и на казнену политику, 

поготово на локацијама где је извршено уклањање депоније. 

  

Раденка Лајшић , шеф  Службе локалне пореске администрације је доставила  податке  о 

обрачуну и наплати наканаде за коришћење простора на јавној површини где је са 

сравњеним стањем са даном 19.9.2019. године уплаћено  4.255.436,14 динара., што је 

нешто мало више од половине утврђене обавезе. У вези истог, сматра да би требало овај 

проблем обрачуна и  наплате накнада посебно анализирати на наредним састанцима 

Комисије.   

 

Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 13,00 часова 

 

 

 

 

 

  

Записник сачинила:                                                    Председник Комисије: 

Весна Хајнал                                                                    Загорка Панић 
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