ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-43/2017-1

са 2. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 5.4.2017. године, са
почетком у 10,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.
Седници су присуствовали: Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије; Анка
Трифуновић, секретар Секретаријата локалне пореске администрације, члан; Арпад Швелер, шеф
Службе за иснпекцијско-надзорне послове, члан; Зоран Калаба, шеф Службе за буджетску
инспекцију, члан; Габријела Филеки, извршилац за правнбе послове, члан.
Одсутни: Марија Ушумовић Давчик, начелник Грдаске управе, члан и Весна Хајнал, секретар
Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове.
Поред чланова Комисије седници присуствује и Илеш Хајналка, извршилац за статистичкоевиденционе 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
ДНЕВНИ

Р Е Д:

Усвајање записника са претходне седнице Комисије
Усвајање Пословника о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора
Преглед и усвајање контролних листа
Преглед подзаконских прописа и других општих аката којима се Закон о инспекцијском
надзору извршава
5. Разно
1.
2.
3.
4.

Чланови Комисије једногласно су прихватили дневни ред и прешло се на рад по тачкама.
1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије
_____________________________________________________________________________________
Загорка Панић, председник Комисије је изложила присутнима Записник са 1. седнице Комисије.
Након тога представила је присутнима записничара Комисије, Илеш Хајналку и изразила наду, да
ће са сњом Комисија, имати добру сарадњу.
Пошто чланови Комисије нису имали примедбе на текст записника, исти је једногласно усвојен .
2. Усвајање Пословника о раду Комисије за координацију инспекцијског надзора
_____________________________________________________________________________________
Загорка Панић, председник Комисије у уводном излагању представила је присутнима текст
предлога Пословника о раду Комисије и предлог ставила на гласанје.
3. Преглед и усвајање контролних листа
_____________________________________________________________________________________
Уводно образложење је дала Загорка Панић, председник Комисије. Присутне је упознала са оним
одредбама Зкона о инспекцијском које регулишу контролне листе и рекла је да закон прописује да
су инспекције дужне да сачине контролне листе из својих области инспекцијског надзора, да их
објаве на својој интернет страници и примењује у поступку редовног инспекцијског надзора.
У дискусији су учествовали Анка Трифуновић, Зоран Калаба, Габријела Филеки и Арпад Швелер.
Загорка Панић, председник Комисије је предложила да се направи посебан сајт Комисије, и да се
на том сајту објаве све контролне листе. Филеки Габријела је рекла, да она мисли да би било

најбоље да се контролне листе објаве на посебном банеру на сајту Града. Зоран Калаба је рекао, да
по Закону о буджетској инспекцији, њихове контроне листе морају бити и посебно објављене.
Загорка Панић је рекла, да конктролне листове треба објавити и заједнички на банеру сајта Града и
посебно на сајту, Секретаријата локалне пореске администрације и на сајту Службе за буджетску
инспекцију, јер је убеђења, да ће се контролни листови служити и као превентива.
Анка Трифуновић је рекла да су Контролне листе Секретаријата локалне пореске администрације,
сачињене у складу са Закона о инспекцијском надзору и упознала је присутне са садржајем истих:
1. Теренска контрола пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге - КЛ/Т бр. 1;
2. Теренска контрола пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге – КЛ/Т бр. 2;
3. Теренска контрола посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине правних лица и
предузетника – КЛ/Т бр. 3;
4. Теренска контрола комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору - КЛ/Т бр. 4;
5. Теренска контрола комуналне таксе за коришћење такси стајалишта на јавној површини - КЛ/Т
бр. 5;
6.Теренска контрола комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама – монтажне
гараже, киосци, наменске огласне табле, рекламне табле на стубовима јавне расвете и билборди КЛ/Т бр. 6;
7. Теренска контрола боравишне таксе - КЛ/Т бр. 7;
8. Канцеларијска контрола пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге - КЛ/К бр. 1;
9. Канцеларијска контрола пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге – КЛ/К бр.
2;
10. Канцеларијска контрола посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине правних
лица и предузетника – КЛ/K бр. 3;
11. Канцеларијска контрола комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору - КЛ/К
бр. 4;
12. Канцеларијска контрола комуналне таксе за коришћење такси стајалишта на
јавној површини - КЛ/К бр. 5;
13. Канцеларијска контрола комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама –
монтажне гараже, киосци, наменске огласне табле, рекламне табле на стубовима јавне расвете и
билборди - КЛ/К бр. 6.
Затим је Зоран Калаба предочио Комисији Контролне листе Службе за буджетску инспекцију.
1. Контролна листа за јавне набавке
2. Конторлна листа за контролу субјеката из чл. 84. и 85. Закона о буџетском систему
3. Контролна листа за индиректне кориснике буџетских средстава и кориснике јавних средстава из
члана 85. став 2. тачка 1. Закона о буџетском систему
4. Контролна листа за јавна предузећа из члана 85. став 2. тачка 2. Закона о буџетском систему
5. Контролна листа за кориснике будџетских средтсава за удружење грађана и друштва из члана
85. став 2. тачка 3. Закона о буџетском систему
6. Контролна листа за директне кориснике будџетских средстава из члана 85. став 2. тачка 1.
Закона о буџетском систему
На крају је додао да је Извештај о раду Службе за буджетску инспекцију проследио Загорки
Панић пре месец дана.
Загорка Панић је рекла, да Извештај о раду треба сачинити детаљније и да у тренутку кад је Зоран
Калаба предао извештај, она није била председник Комисије. Истакла је, да жели да се сачини
заједнички, обједињени извештај свих инспекција.
Загорка Панић, председник Комисије је рекла, да жели да се што пре направи заједнички Извештај
о инспекцијском надзору свих инспекција за 2016. годину.
Арпад Швелер је рекао, да је раније било заједничког извештаја Градске управе.
Загорка Панић је рекла, да је став Комисије да буду обједињене извештаји свих инспекција.
На предлог Загорке Панић, у наставку седнице се прешло на дискусију о конторлним листама
Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове.
У дискусији по предложеној тачци су учествовали Габријела Филеки и Арпад Швелер.

Филеки Габријела је дала образложење за сваку контролну листу посебно и навела је правни основ
за израду истих.
ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Одлука о обављању димничарских услуга
- Кл.1. димничарске услуге
- Кл.2. обавезе корисника услуге
Одлука о мерама за заштиту од буке у животној средини
- Кл.1.заштита од буке
КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Одлука о условима за држање и заштиту домаћих и егзотичних животиња на територији града
Суботице
- Кл.1. држање домаћих животиња
- Кл.2. кућни љубимци
Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом – дорадити и проверити да ли ЈКП
„Топлана“ поседује лиценцу
- Кл.1 контолисани енергетски субјекат
- Кл.2. одржавање система даљинског грејања
- Кл.3. права и обавезе тарифног купца
- Кл.4. начин обезбеђивања поузданог и континуираног снабдевања тарифних купаца
топлотном енергијом
Одлука о одржавању чистоће
- Кл.1 континуитет комуналне услуге
- Кл.2. сакупљање и транспорт комуналног отпада
- Кл.3. чишћење и прање јавне површине
- Кл.4. изношење кућног смећа
Одлука о одржавању јавних зелених површина
- Кл.1. континуитет у пружању комуналне услуге
- Кл.2. уређење и одржавање- предузеће, предузетник, др.лице
- Кл.3. заштита, друга лица
- Кл.4. заштита- уклањањае стабала
Одлука о општинским путевима, улицама и некатегорисаним путевима
- Кл.1. управљање и одржавање
- Кл.2. заштита улица и општинских путева- обавезе носилаца права службености
- Кл.3. обавезе корисника, сопственика земљ. које се граничи са путем
- Кл.4. забрањене радње на путу
Одлука о јавним паркиралиштима
- Кл.1 одржавање паркиралишта
- Кл. 2 коришћење паркиралишта Одлука о такси превозу
- Кл.1 такси превоз путника
Одлука о јавном градском и приградском превозу путника на територији Г.С.
- Кл.1 стајалишта
- Кл.2. услови за обављање јавног линијског превоза путника
- Кл.3. обавезе превозника
- Кл.4. возило
- Кл.5. обавезе возача
Одлука о комуналном реду
- Кл.1. контрола вршења продаје
- Кл.2. спољни делови зграде
- Кл.3. површине око зграде и ограде
- Кл.4. уређеност површина
- Кл.5. летње/зимске баште
- Кл.6. тезге и други привремени објекти
Чланови Комисије су прегледали сваку контролну листу Службе за инспекцијско-надзорне
послове.

Загорка Панић је рекла, да код сваке контролне листе треба назначити правни основ. Затим је
додала да служба треба да прати и бележи све примедбе приликом коришћења контролних листа и
да их треба по потреби мењати а највише два пута до краја године, у циљу унапређења истих.
Комисија је задужила Апада Швелера да утврди да ли постоји правни основ за израду контролних
листа за балон хале за спортске намене и постављање привремених монтажних објеката за
манифестације и друге намене.
4. Преглед подзаконских прописа и других општих аката којима се Закон о инспекцијском
надзору извршава
_____________________________________________________________________________________
Загорка Панић, председник Комисије је рекла да се у достављеном материјалу за ову тачку налази
детаљан преглед подзаконских прописа и других општих аката којима се Закон о инспекцијском
надзору извршава и рокови за њихово доношење. Напоменула је, да акте под ред. бр. 3, 5, 8, 9 и
12 треба да донесе јединица локалне самоуправе. Констатовано је да је Суботица као локална
самоуправа донела сва горе наведена акта за ред. бр. 3, 5, 8, 9, осим редног броја 12 и 17, тј.
„Општи образац записника о инспекцијском надзору за инспекцијски надзор из изворне
надлежности аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе“, и „Облици и начин вршења
унутрашње контроле инспекције из изворне надлежности аутономне покрајине и јединице локалне
самоуправе“.
Швелер Арпад је рекао, да је Хајнал Весна секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне
послове припремила образац записника о инспекцијском надзору.
5. Разно
Загорка Панић, председник Комисије је предложила, да Комисија користи печат Секретаријата за
инспекцијско-надзорне послове, али пошто је Хајнал Весна секретар Секретаријата за
инспекцијско-надзорне послове била одсутна, о томе ће Комисија одлучити на следећој седници.
Затим је иницирала да сваки члан Комисије предложи састав радне групе из области свог посла, са
стручним лицима, запосленима, организацијама, Комуналном полицијом, итд, да би се што више
компетентних лица укључило у рад Комисије и у системско решавање инспекцијског надзора.
На крају је рекла је, да и у Суботици велики проблеми су графити и напуштени објекти.
На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке:
- Усваја се Пословник о раду Комисије, у тексту како је предложен члановима Комисије.
- Усвајају се Контролне листе Секретаријата локалне пореске администрације, како су оне
предложене.
- Усвајају се Контролне листе Службе за буджетску инспекцију, како су оне предложене..
- Усвајају се Контролне листе Службе за инспекцијско-надзорне послове, осим оних које су
израђене на основу Одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Кл.1
контолисани енергетски субјекат, Кл.2. одржавање система даљинског грејања, Кл.3. права и
обавезе тарифног купца и Кл.4. начин обезбеђивања поузданог и континуираног снабдевања
тарифних купаца топлотном енергијом).
- Усваја се Преглед подзаконских прописа и других општих аката којима се Закон о
инспекцијском надзору извршава, како је написан.
Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 11:20 часова.
Председник Комисије
Загорка Панић
Записник водила
Илеш Хајналка

