ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2018-3

са 15. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 27.4.2018. године, са
почетком у 9,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.
Седници су присуствовали: председник комисије Загорка Панић, градски менаджер, заменик
председника комисије, Марија Ушумовић Давчик, начелник Градске управе, чланови: Весна
Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове, Атић Исаило, шеф Службе за
иснпекцијско-надзорне послове, Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне послове,
енергетику и саобраћај, Јасмина Стевановић секретар Секретаријата за друштвене делатности,
Ливија Нађ, секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине, Раденка Лајшић,
в.д секретар Секретаријата локалне пореске администрације.
Седницу је водила Загорка Панић, председник Комисије.
На почетку седнице председница Комисије је констатовала кворум и предложила следећи
ДНЕВНИ

1.
2.
3.
4.
5.

Р Е Д:

Усвајање записника са претходне седнице
Извештај стручног тима за заштиту животне средине у вези дивљих депонија
Усвајање Извештаја о раду саветника за заштиту права пацијената за 2017.годину
Усвајање контролних листа
Разно

Чланови Комисије једногласно су прихватили дневни ред и прешло се на рад по тачкама.
1.Усвајање записника са преходне седнице
због техничких проблема приликом израде записника до заказаног састанка Комисије исти није
сачињен али је договорено да се исти по састављању достави свим члановима како би се могле
дати примедбе на исти
2. Извештај стручног тима за заштиту животне средине у вези дивљих депонија
Ливија Нађ, секретар Секрертаријата за пољопривреду и заштиту животне средине (вођа тима), је
испред стручног тима поднела извештај након обиласка проблематичних депонија и исти Извештај
је саставни део овог записника.
После краће дискусије прихваћен је предлог стручног тима у вези приоритета код уклањања
дивљих депоније уз напомену да је неопходне системски решити одвођење кућног смећа у
насељима Суботице где то није урађено.
3. Усвајање Извештаја о раду саветника за заштиту права пацијената за 2017.годину
Јасмина Стевановић, секретар Секретаријата за друштвене делатности је поднела Комисији
Извештај о раду саветника за заштиту пацијената за 2017.годину и исти је саставни део овог
Записника. Комисија је без примедби усвојила приложени Извештај.
4.Усвајање контролних листа
Весна Хајнал секретар Секретаријата за инспекцијско надзорне послове је у складу са чланом 12.
Закона о инспекцијском надзору поднела предлог за усвајање 2 контролне листе у вези Одлуке о
јавним паркиралиштима из разлога што се ради о новој градској Одлуци. Контролна листа бр.1 се
односи на одржавање јавних паркиралишта а контролна листа бр.2 се односи коришћење
паркиралишта. Контролне листе су од стране Комисије усвојене и биће објављене на сајту Града.

5.Разно
Везано за тачку разно дискутовало се о питањима која су се јавила приликом израде нове Одлуке о
постављању башти угоститељских објеката на територији Града Суботице ,поготово везано за план
зимских башти јер је у периоду од средине децембра и средине јануара због постављених тезги на
зимском вашару јавља проблем. Договорено је да посебна радна група организује састанак и
изврши усаглашавање са организаторима. Везано за систем наплате договорено је да Раденка
Лајшић и Весна Хајнал сачине анализу о техничким могућностима и ефектима наплате на начин
како је предложено у Одлуци.
Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 10,30 часова.

Записник водила
Весна Хајнал

Председник Комисије
Загорка Панић

