ЗАПИСНИК

Б р о ј : IV-10/I-06-4/2018-8

са 21. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне
надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 25.10.2018. године, са
почетком у 11,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.
Седници су присуствовали: председник комисије Загорка Панић, заменик председника, помоћник
Градоначелника за област економског развоја и међународну сарадњу - Градски менаџер Марија
Ушумовић Давчик, начелник Градске управе, чланови: Весна Хајнал, секретар Секретаријата за
инспекцијско-надзорне послове, Атић Исаило, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове,
Раденка Лајшић, шеф Службе за утврђивање, контролу и пореско књиговодство локалних јавних
прихода и Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и
саобраћај.
Одсутни су били Јасмина Стевановић, секретар Секретаријата за друштвене делатности, Зоран
Калаба, шеф Службе за буџетску инспекцију, и Ливија 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
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Р Е Д:

Усвајање записника са претходне седнице Комисије
Годишњи план туристичке инспекције за 2019. годину
Нацрт измене Закона о инспекцијском надзору
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. Годишњи план туристичке инспекције за 2019. годину
Присутни чланови Комисије су размотрили План инспекцијског надзора Града Суботице, Градске
управе, Секретаријата за инспекцијско надзорне послове, Службе за инспекцијско надзорне
послове, локалне туристичке инспекције, за 2019. годину, која је сачињен на основу планираних
послова службе, а садржи табеларни приказ годишњег плана посебно по месецима, с прописаним
елементима планa инспекцијског надзора за територијално подручје које је у надлежности локалне
туристичке инспекције града Суботице, са посебним нагласком на туристичко место Палић.
План инспекцијског надзора Града Суботице, Градске управе, Секретаријата за инспекцијско
надзорне послове, Службе за инспекцијско надзорне послове, локалне туристичке инспекције, за
2019. годину је донет на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник
РС“број 36/2015 од 15.04.2015.).
Доношењем Плана инспекцијског надзора повећаће се ефективност и транспарентост рада
Службе за инспекцијско надзорне послове, локалне туристичке инспекције града Суботице, а
такође ће омогућити превентивно деловање инспекције, праћење стања и предлагање мера за
унапређење стања на терену.
Послови, задаци и превентивне мере из годишњег плана инспекцијског надзора, локалне
туристичке инспекције, Града Суботице, Градске управе, Секретаријата за инспекцијско
надзорне послове, Службе за инспекцијско надзорне послове се обављају свакодневно како у
свом седишту тако и на терену, на територији града Суботице.

Загорка Панић, заменик председника, помоћник Градоначелника за област економског развоја и
међународну сарадњу - Градски менаџер је похвалила инспектора која је сачинила предлог
годишњег плана.
3. Нацрт измене Закона о инспекцијском надзору
Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је обавестила чланове
Комисије, да је била присутна на семинару у вези Нацрта Закона о изменама и допунама Закона о
инспекцијском надзору, у организацији НАЛЕД-а и Министарства државне управе и локалне
самоуправе. Између осталог изнела је да су новине везане за субјекте од поверења, тј. да надзирни
субјекат може да поднесе захтев надлежном министарству да му у одређеној области у оквиру
делокруга додели статус субјекта од поверења. Друга новина се односи на појам прикривене
куповине. Овај инспекцијски метод за доказивање може се користити код основне сумње на
делатност нерегистрованог субјекта.
4. Разно
Сви чланови Комисије су учествовали у дискусији о одлукама у процедури.

На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке:
- Усваја се Записник са 19. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над
пословима из изворне надлежности Града Суботице
- Усваја се Годишњи план туристичке инспекције за 2019. годину

Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 12,00 часова.

Председник Комисије
Загорка Панић
Записник водила
Весна Хајнал

