
 

З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-4/2019-11 

 

са 34. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

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

28.11.2019. 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, 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 контролне листе буџетске инспeкције   

3. Усвајање годишњег плана инспекцијског надзора туристичке  инспекције 

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 контролне листе буџетске инспекције – за јавна предузећа 

У складу са Законом о инспекцијском надзору, буџетски инспектор је доставио контролну 

листу за вршење инспекцијског надзора код јавних предузећа чији је оснивач Град 

Суботица, правних лица основаних од стране тих јавних предузећа, правних лица над 

којима  Град  Суботица има директну или индиректну контролу над више од 50% 

капитала или више од 50% гласова у Управном одбору.  Комисија је  контролну листу 

анализирала и након краће дискусије је иста и усвојена од стране Комисије. Наложено је 

буџетској инпекцији  да се иста и објави на интернет страници Града. 

 

3. Усвајање Годишњег плана инспекцијског надзора туристичке инспекције 

У складу са  чланом 10. Закона о инспекцијском надзору, Служба за инспекцијско 

надзорне послове – поверени послови туристичке инспекције , донет је предлог Годишњег 

плана инспекцијског надзора који је сачињен на основу планираних послова Службе и 

садржи табеларни приказ годишњег плана по месецима, с пописаним елементима плана 

надзора за теериторијално подручје које је у надлежности локалне туристичке инпекције 



са  посебним акцентом на туристичко подручје Палић. План има за циљ да послови 

туристичке инспекције буду транспарентни и да се путем Плана омогући превентивно 

деловање инспекције.  

  

3. Разно 

Под тачком разно се разматрала питања  везана за  проблеме у вези наплате  и обрачуна 

накнади за коришћење простора на јавној површини о чему је уводно образложење изнела 

Раденка Лајшић, шеф Службе за утврђивање, контролу и пореско књиговодство локалних 

јавних прихода. Констатовано је да постоје одрђени недостаци , пре свега у погледу 

утврђивање накнаде за расхладне уређаје где се због неусаглашености Плана постављања 

и  Одлуке о накнадама довело до тога да су обавезе утврђене  за ову накнаду три пута 

манје од износа утврђеног за претходну годину. Проблеми постоје и код утврђивања 

накнаде за постављање киоска и бараке из разлога што власници тих објеката не поседују 

важеће Уговоре за коришћење дела јавне површине закључених са Секретаријатом за 

имовинско правне односе. Исти проблем постоји и код монтажних гаража, те у 

2019.години није  издато ни једно решење којим се утврђује накнада за коришћење дела 

јавне површине. На основу напред изнетог Комисије је заузела став да се ове 

неправилности што пре отклоне и да се за следеће скупштинско заседање припреми 

измена Одлуке о јавним накнадама и Одлуке о комуналном реду. За исто је задужен 

Секретаријат локалне пореске администрације.  

.  

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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