ЗАПИСНИК

Б р о ј : IV-10/I-06-4/2018-6

са 18. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 30.07.2018. године, са
почетком у 12,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.
Седници су присуствовали: председник комисије Загорка Панић, градски менаџер, заменик
председника комисије, чланови: Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне
послове, Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и саобраћај,
Јасмина Стевановић, Секретар Секретаријата за друштвене делатности и Атић Исаило, шеф
Службе за иснпекцијско-надзорне послове, Раденка Лајшић, В.д секретар Секретаријата локалне
пореске администрације.
Одсутни су били Марија Ушумовић Давчик, начелник Градске управе, Зоран Калаба, шеф Службе
за буџетску инспекцију, и Ливија Нађ, секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне
средине,
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:

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије
2. Извештај Службе за инспекцијско-надзорне послове за период од 01.01. до 30.06.2018.
године
3. Разматрање предлога Одлуке о баштама испред угоститељских објеката
4. Разно
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. Извештај Службе за инспекцијско-надзорне послове за период од 01.01. до 30.06.2018.
године
Атић Исаило, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове је рекао да у извештајном периоду
Служба за инспекцијско-надзорне послове је радио са 13 извршилаца што је веома мали број.
У периоду од 01.01.2018 године до 30.06.2018. године, Служба за инспекцијско надзорне послове
обрадила је укупно 3125 предмета. Од укупног броја предмета 2754 је било управних и 371
предмет је био вануправни. Поређења ради, у целој 2017.години обрађено је укупно 3127
предмета, од тога 2337 управних и 790 вануправних. Служба за инспекцијско надзорне послове је
у овом извештајном периоду запримила укупно 921 пријаву од стране грађана и 957 службених
белешки комуналне полиције, што је укупно 1078 пријава по којима се, у складу са својим
надлежностима и поступало.

Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је додала да је наспрам
број комуналних полицајаца број комуналних инспектора је знатно мања. Рекла је и то, да
коришћење контролних листа веома успоравају преоцес рада.
Председник комисије Загорка Панић, градски менаџер и даље мисли, да су записници неписмени и
да је јако битно да приликом сусрета са странкама инспектори подигну ниво професионалности и
службености.
3. Разматрање предлога Одлуке о баштама испред угоститељских објеката
Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је рекла да је дошло до
стагнирања у процесу израда одлука, јер су се вражали и на оне теме које су бећ биле решене, као и
да постоји нејасност чак и у самом називу одлуке.
Председник комисије Загорка Панић, градски менаџер је преложила хитан састанак у вези одлука о
баштама и одлука о споменицима.
4. Разно
Председник комисије Загорка Панић је обавестиула присутне, да је стигао Извештај о обављеним
контролама из Министраства за грађевинрство, саобраћај и инфраструктуру а које су везане за
Градску управу Суботица. Рекла је да смо у обавези поступити по наложеним мерама. Прва мера се
односи на доношење одлуке о јавном осветљењу. Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за
комуналне послове, енергетику и саобраћај је рекао, да је одлука усвојена, да је мера формално
задовољена и рокови су у законском року испоштовани.
Председник комисије Загорка Панић је рекла да друга мера се односи на одлуку о кућном реду.
Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је рекла је поднета
иницијатива за исту.
Председник комисије Загорка Панић је рекла да се трећа мера односи на просветну инспекцију.
Јасмина Стевановић, Секретар Секретаријата за друштвене делатности је рекла да је упозната са
изменама у вези просветних инспектора.

На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке:
- Усваја се Записник са 16. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности Града Суботице
- Усваја се Извештај Службе за инспекцијско-надзорне послове за период од 01.01. до
30.06.2018. године

Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 13,00 часова.

Председник Комисије
Загорка Панић
Записник водила
Илеш Хајналка

