ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-43/2017-3

са 4. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 30.5.2017. године, са
почетком у 10,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.
Седници су присуствовали: Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије; 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; Зоран
Калаба, шеф Службе за буджетску инспекцију, члан; Габријела Филеки, извршилац за правне
послове, члан;
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 коначних контролних листа, спремљених за објављивање на сајту граду
Усвајање исправљеног обрасца Записника о инспекцијском надзору
Иницијатива за измену Одлуке о комуналном реду, Одлуке о безбедности саобраћаја и
Одлуке о јавним зеленим површинама
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
Пошто чланови Комисије нису имали примедбе на текст записника, исти је једногласно усвојен .
2. Усвајање коначних контролних листа, спремљених за објављивање на сајту граду
Хајнал Весна, секратар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове у свом уводном излагању
указала је на одређене недостатке техничке природе на већ усвојеним контролним листама у
смислу бодовања, редоследа реченица и предложила је да исте доради како би се могле објавити на
сајту града. После кратке дискусије предлог је једногласно прихваћен.
Такође је договорено да се за следећи састанак припреме следеће контролне листе ради усвајања:
- Одлука о јавном водоводу
- Одлука о јавној канализацији
- Одлука о комуналном реду – уклањање возила
- Одлука о сахрањивању и гробљима
- Одлука о пијацама
- Одлука о паркиралиштима
- Одлука о оглашавњу
Загорка Панић, председник Комисије је обавестила чланове Комисије, да се у наредном периоду
очекује формирање туристичке инспекције на нивоу града, а што је и предвиђено Законом о
трговини.
3. Усвајање исправљеног обрасца Записника о инспекцијском надзору
Комисија је прихватила исправљени образац Записника о инспекцијском надзору, те је донела
одлуку да се након исправке грешака у прекуцавању и након додавања и „броја налога“ у образац
записника о инспекцијском надзору исти усвоји и проследи на штампање.

4. Иницијатива за измену Одлуке о комуналном реду, Одлуке о безбедности саобраћаја,
Одлуке о одржавању чистоће и Одлуке о јавним зеленим површинама
Секретаријат за инспекцијско надзорне послове је поднео иницијативу за измену Одлуке о
безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Суботица и Одлуке о комуналном
реду, Одлуке о одржавању чистоће док ће се за измену Одлуке о јавним зеленим површинама у
погледу формиранја Комисије за сечу стабала усагласити са Секретаријатом за комуналне послове
и након тога поднети иницијативу.
Хајнал Весна, секратар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је изнела разлоге за
измену Одлуке о безбедности саобраћаја а то је пре свега непостојање могућности кажњавања јер
Одлука није усклађена са Законом о прекршајима, а с обзиром да датира из 2004. године иста није
прилагођена садашњим условима, тј. нису обухваћене све пешачке зоне на територији града
Суботице. У вези Одлуке о комуналном реду предложене су измене у погледу члана 12. у вези
одговорности лица које је извршило прекршај неправилног паркирања, што ће дати могућност да
се изврши кажњавање на начин да се шаље прекршајни налог власнику возила.
Такође је скренула пажњу на то, да је неопходно обезбедити и одговарајући број таблет уређаја,
како би комунална инспекција и комунални полиција могла да по узору на Београд и друге
градове, изврши сликање аута у прекршају и снимак аутоматски проследи ради обраде у циљу
идентификације возила путем регистарске ознаке.
Марија Ушумовић Давчик, начелник Градске управе је рекла, да као први корак треба да се
направе измене Правилника о потребним опремама, након тога да се обезбеде средства за јавну
набавку, и да се спроводи јавна набавка за набавку одговарајућих таблет уређаја.
Што се тиче предлога измене Одлуке о одржавању чистоће, Хајнал Весна, секратар Секретаријата
за инспекцијско-надзорне послове образлижила је основни разлог за измене а то је стварање
услова за кажњавање лица која стварају тзв. „дивљу депонију“ што у постојећој Одлуци није јасно
дефинисано.
5. Разно
Зоран Калаба, шеф Службе за буджетску инспекцију је рекао да је доставио Извештај о раду
Службе за буджетску инспецију, и да ће буджетска инспекција имати још 5 контролних листа.
Загорка Панић, председник Комисије се захвалила за извештај, и рекла да мисли да је извештај
коректан.
Хајнал Весна, секратар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је обавестила присутне да
је неопходно извршити попис гаража у циљу регулисања наплате коришћења јавне површине и
израде новог Плана постављања гаража на јавној површини.
Анка Трифуновић, секретар Секретаријата локалне пореске администрације је рекла да је новина
то што се укидају комуналне таксе, и да ће убудуће наплаћивати накнада.
Загорка Панић, председник Комисије је рекла, да за следећу седницу вође стручних тимова доставе
предлог имена за формиране стручне тимове.
На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке:
- Усваја се Записник са 3. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности Града Суботице
- Усвајају се коначне контролне листе, спремљених за објављивање на сајту граду, са
техничким корекцијама
- Усваја се општи образац Записника о инспекцијском надзору, са предложеним изменама
- Усваја се Иницијатива начелнику Градске управе за набавку таблет уређаја за потребе
Секретаријата за инспекцијско надзорне послове
Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 11:20 часова.
Председник Комисије
Загорка Панић
Записник водила
Илеш Хајналка

