ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2018-12

са 23. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана
21.12.2018. године, са почетком у 10,00 часова .
Седници су присуствовали: председник комисије Загорка Панић, помоћник
градоначелника, 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, 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

Р Е Д:

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије
2. Усвајање Предлога годишњег плана рада за 2019. годину инспектора за саобраћај
3. Усвајање Предлога годишњег плана рада за 2019. годину инспектора за путну
привреду
4. Усвајање Предлога годишњег плана рада за 2019. годину комуналне инспекције
5. Разно
Чланови Комисије су једногласно усвојили дневни ред и прешло се на рад по тачкама.
1. Усвајање записника са претходне седнице
Након прочитаног записника са претходне седнице, чланови комисије су једногласно
прихватили записник са претходне седнице.
2. Усвајање предлога годишњег плана рада за 2019. годину инспектора за саобраћај
Присутни чланови Комисје су размотрили предлог годишњег плана рада за 2019. годину
инспектора за саобраћај, који се по други пут налази на усвајању и утврђено је да је овога
пута годишнњи план инспекцијског надзора за 2019.г сачињен у складу са прописаном
методологијом за израду планова са тачно наведеним планираним активностима и
степену ризика по месецима за 2019.годину. План је једногласно усвојен.
3. Усвајање предлога годишњег плана за 2019.годину инспектора за путну привреду
Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину инспекције за путну привреду
доноси се у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Сл.гласник РС,
бр.36/15). План је сачињеу у складу са усвојеном методологијом за израду планова
инспекцијског надзора. У току припреме плана годишњег надзора извршена је процена
ризика како би се и у плану инспекцијског надзора активности инспекције усмерили ка
субјектима код којих је процењен критичан и висок степен ризика. Чланови Комисије су
разматрали предложен план и након тога једногласно усвојили исти.

4. Усвајање предлога годишњег плана рада за 2019.годину комуналне инспекције
Приликом разматрања Плана инспекцијског надзора комуналне инспекције члановима
комисије се скренута пажња на свеобухватност рада комуналне инспекције и потребу да
се број запослених комуналних инспектора у наредном периоду повећа како би се што
квалитеније обављао надзор. План је сачињен за Службу за инспекциско надзорне послове
и детаљно је разрађен по месецима. Карактеристика поступања комуналне инспекције је
велика присутност непланираних активности, то јест с обзиром да су непланиране
активности све пријаве грађана које су изазване текућим проблемима било је потребно и
Планом предвидети те активности. Све те активности су предвиђене ванредним
инспекцијским надзором који се у Плану појављује у свим месецима током 2019.године.
Чланови комисије су дали одређене примедбе везане за предложен План и дата је
примедба да се у наредној години План сачини на начин како је предвиђено
Методологијом за израду планова инспекцијског надзора што подразумева да се утврди и
процена ризика појединачно за сваки надзирани субјекат. Након краће анализе, План је
једногласно усвојен.
4. Разно
Под тачком разно, јавила се Раденка Лајшић и коментарисала је ново донети Закон о
јавним накнадама који ће у много чему утицати на начин обрачуна и наплате изворних
прихода Града. Очекује се у наредном периоду и ближа тумачења и упуства у погледу
примене овог закона. Такође је истакла да је због свега овог и рад на предлогу Одлуке о
постављању гаража у застоју све због тумачења начина наплате заузећа јавне површине.
Загорка Панић је такође истакла да је неопходно што пре завршити започете Одлуке с
обзиром да су оне од изузетног значаја за рад локалне самоуправе.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 10,45 часова
Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

