
 

З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-4/2019-1 

 

са 24. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из 

изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.1.2019. 

године, са почетком у 13,00 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,  шеф 

Службе  локалне пореске администрације. 
Седницу је водила Загорка Панић, председник Комисије.  

 

На почетку седнице председница Комисије је констатовала кворум и  предложила следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д: 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 

2. Усвајање  годишњег плана рада локалне пореске администрације за 2019.годину 

3. Усвајање извештаја о раду  за 2018. инспекције за заштиту животне средине  

4. Усвајање извештаја о раду  за 2018. годину туристичке 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 локалне пореске администрације за 2019.  

Присутни чланови Комисје су размотрили предлог годишњег плана рада локалне пореске 

администрације за 2019. годину који је образложила Раденка Лајшић, шеф Службе, 

међутим, с обзиром да исти није разрађен у складу са прописаном метологијом за израду 

планова који налаже да се планови доносе  по месецима и уз утврђивање степена ризика 

код надзираних субјеката, план није усвојен од стране Комисије. Исти се враћа на дораду. 

 

3. Усвајање извештаја о раду за 2018.годину инспекције за заштиту животне средине  
Годишњи извештај о раду за 2018. годину  инспекције за заштиту животне средине 

образложила је Весна Хајнал секретар Секретаријата за инспекцијско надзорне послове уз 

образложење да су у претходном периоду имали контролу од стране Министарства за 

заштиту животне средине, где су добили упуства и смернице за израду извештаја и 

планова инспекцијског надзора. Извештај је свеобухватан и садржи надлежности 

инспекције, учесталост поступања, територију поступања, период по месецима о 

спровођењу инспекцијског надзора, планиране мере и активности за спречавање рада 

нелегалних субјеката,  планиране активности превенентивног деловања инспекције и 



очекивани обим ванредних инспекцијских надзора.Комисија је ивештај о раду једногласно 

усвојила уз констатацију да је план квалитетно и детаљно сачињен. 

 

4. Усвајање извештаја о раду  за 2018.годину туристичке инспекције 

Предложени извештај о раду туристичке инспекције је сачињен на обрасцу достављеном 

од стране републичке инспекције за туризам. На основу извештаја утврђено је да је у току 

2018.године укупно било 77 редовних надзора и 13 контролних , што чини укупно 90 

надзора у посматраном периоду. С обзиром да ове поверене послове обавља један 

туристички инспектор,   чланови Комисије су похвали резултате рада инспектора и 

Извештај усвојили једногласно. 

 

4. Разно  

Под тачком разно, јавила се Раденка Лајшић  и   обавестила Комисију да је формирана 

радна група везано за доношење Одлуке о јавним накнадама. Весна Хајнал је покренула 

тему измене Одлуке о држању домаћих животиња, с обзиром да постоји проблем у 

казненим одредбама. У наредном периоду писменим путем ће се покренути иницијатива 

Секретаријату за заштиту животне средине и пољопривреду за измену Одлуке.  

Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 13,45 часова 

 

 

 

 

Записник сачинила:                                                    Председник Комисије: 

Весна Хајнал                                                                    Загорка Панић 
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