ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2019-2

са 25. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.2.2019.
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, Александар Батас, шеф службе за буџетску
инспекцију и Жика Рех, руководилац Службе за заштиту животне средине.
Седницу је водила Загорка Панић, председник Комисије.
На почетку седнице председница Комисије је констатовала кворум и предложила следећи
ДНЕВНИ
1.
2.
3.
4.

Р Е Д:

Усвајање записника са претходне седнице Комисије
Усвајање годишњег плана рада локалне пореске администрације за 2019.годину
Усвајање годишњег плана рада Службе за буџетску инспекцију за 2019.годину
Разно

Чланови Комисије су једногласно усвојили дневни ред и прешло се на рад по тачкама.
Пре почетка са радом, председница Комисије је поздравила нове чланове комисије Жику
Реха, руководиоца Службе за заштиту животне средине и Александра Батаса, шефа
Службе за буџетску инспекцију.
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, исти је
анализиран и констатовано је да је сачињен у складу са прописаном Методологијом, што
конкретно значи да је утврђена динамика поступања инспекцијског надзора, утврђена је
процена ризика приликом вршења инспекцијског надзора, предвиђене су редовне и
ванредне контроле као и број контрола по периодима. У складу са тиме, план рада локалне
пореске администрације за 2019.годину је једногласно и усвојен.

3. Усвајање годишњег плана рада Службе за буџетску инспекцију
Годишњи план рада Службе за буџетску инспекцију детаљно је образложио Александара
Батас шеф Службе. Александар Батас је такође истакао да је овај план због законом
утврђених рокова већ усвојен од стране Градоначелника. Након краће дискусије Годишњи
план рада је једногласно усвојен уз констатацију да је план квалитетно и детаљно
сачињен.
4. Разно
Под тачком разно Раденка Лајшић je обавестила присутне чланове у могућим проблемима
приликом примене Одлуке о јавним накнадама. Председница комисије Загорка Панић је
изнела проблем и у вези других Одлука које би требало већ да се израде, као што је и
Одлука о јавним зеленим површинама.Весна Хајнал је изнела проблем са којима се
сусрећу комунални полицајци на сточним гробљима. Такође је истакла да је сарадња са
МУП-ом одлична и да су захваљујући томе и успели да у више наврата легитимишу и
идентификују лица која на сточним гробљима врше распарчавање лешева угинулих
животиња. Такође је исказана и потреба да се Одлука о зоохигијени у погледу
надлежности комуналне полиције измени.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 13,45 часова

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

