ЗАПИСНИК

Б р о ј : IV-10/I-06-4/2018-6

са 19. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 23.08.2018. 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, МаријаУшумовић Давчик, начелник Градске управе, чланови: Весна Хајнал, секретар
Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове, Јасмина Стевановић, секретар Секретаријата за
друштвене делатности, Атић Исаило, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове, Раденка
Лајшић, шеф Службе за утврђивање, контролу и пореско књиговодство локалних јавних прихода,
Ливиа Нађ секретар Секретаријата за пољопривреду и заштиту животне средине
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. Записник републичке комуналне инспекције оизвршеном инсепкцијском надзору над
спровођењем Закона о становању и
3. Усвајње контролне листе за контролу угоститеља
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. Записник републичке комуналне инспекције о извршеном инспекцијском надзору над
спровођењем Закона о становању и одржавању зграда од 08.05.2018.године
Дана 8.5.2018. године извршен је инспекцијски надзор над спровођењем Закона о становању и
одржавању стамбених зграда као и прописа на основу овог закона те су на основу тога и наложене
мере за отклањање несагласности. Граду Суботица је наложено да Одлуком о општим правилима
кућног реда пропише услове под којима се могу обављати одређене привредне делатности у
стамбеној згради односно стамбено пословној згради.
Комисија је донела Одлуку да се у што скорије време донесе Одлука о кућном реду или да се
постојећа усклади са Законом о становању а као надлежни Секретаријат је одређен Секретаријат за
имовинско правне послове .
3. Усвајање контролне листе за контролу угоститеља
Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је
предложену контролну листу угоститеља и иста је једногласно усвојена.

образложила

4. Разно
Председник комисије Загорка Панић је исказала потребу да се Одлуке које су у процедури то јест
које су у изради заврше у што краћем року, поготово Одлука о постављању башти угоститељског

објекта, Одлука о споменицима и још неке које су у раду. Исказала је и потребу да се уреди област
у вези постављања монтажних гаража на јавним површинама с обзиром да је по основу изјава из
инспекције и пореске администрације то проблем који је без доношења посебне Одлуке нерешив.
Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је указала и на потребу да
се уреди проблематика у вези са поступањем са принудно уклоњеним стварима јер управо постоји
у Секретаријату за инспекцијско надзорне послеве жалба везано за спроведено извршење.

На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке:
- Усваја се Записник са 18. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности Града Суботице
- наложене мере из записника републичке комуналне инспекције у погледу доношенња
одлуке о кућном реду спровести у записнику утврђеном року.
- рад на доношењу нових Одлука и измени постојећих што је више могуће убрзати

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

Председник Комисије
Загорка Панић
Записник водила
Весна Хајнал

