ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2019-2

са 26. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.3.2019.
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 инспекцијско-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

Р Е Д:

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије
2. Усвајање Извештаја о раду за 2018.годину Службе за инспекцијско надзорне послове
3. Анализа примене Одлуке о јавним накнадама
4. Формирање стручних тимова
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 Извештаја о раду за 2018.г Службе за инспекцијско надзорне послове
Предложени Извештај о раду за 2018.годину је анализиран од стране Комисије и
закључено је да постоји неколико података који се не поклапају са подацима из
претходних година то јест утврђена су значајнија одступања у погледу исказаних
резултата рада. Поред тога сама форма у којој је извештај написан је неодговарајући.
Након краће дискусије Комисија је донела одлуку да се овакав Извештај о раду не усвоји и
да се изврше измене у погледу форме а такође да се исказани подаци провере и дораде за
следећу седницу Комисије како би се Извештај и усвојио.
3. Анализа примене Одлуке о јавним накнадама
Информацију везану за примену Одлуке о јавним накнадама , образложила је Раденка
Лајшић, Шеф службе у локаланој пореској администрацији и између осталог је истакла
следеће: - служба локалане пореске администрације пре свега, још увек нема
информатичку подршку без обзира на ургенције које су прослеђене. То у многоме отежава

рад , поготово што је њихов рад условљен одређеним роковима. Што се тиче Одлуке о
јавним накнадама у сарадњи са Секретаријатом за грађевинарство врше координацију у
погледу издавања решења о задужењу за јавну накнаду. Један од већих проблема који је
дошао до изражаја је везан за постављање расхладних уређаја и фрижидера за сладолед из
разлога што се до сада накнада обрачунавала по уређају а по новој Одлуци о јавним
накнадама иста се обрачунава по квадратном метру, што је у номиналном износу знатно
мање.
4. Формирање стручних тимова
С обзиром да је дошло до персоналних промена везано за чланове Комисије , неопходно
је да се измене и чланови већ постојећих стручних тимова тако да након извшених измена
састав стручних тимова је следећи:
-стручни тим за комуналну област: Весна Хајнал, Вукелић Радослав, Жика Рех
(вођа тима Весна Хајнал)
-стручни тим за заштиту животне средине: Жика Рех, Атић Исаило,ГоранИшпановић,
Ксенија Ердег(вођа тима Жика Рех)
-стручни тим за прописе: Марија Ушумовић Давчик, Ибоља Ковач, Атић Исаило
(вођа тима Марија Ушумовић Давчик)
-стручни тим за јавне накнаде:Раденка Лајшић, Загорка Панић, Весна Хајнал, А. Батас
(вођа тима Раденка Лајшић)
5.Разно
Везано за тачку разно, дискутовало се о дивљим депонијама и о потреби да су и стучни
тим укључи у доношење одлука везаних за уклањање и санацију дивљих депонија. Весна
Хајнал је истакла да у Службу за инспекцијско надзорне послове најчешће стижу пријаве
везане за депонију у Новом Жеднику и Таванкут и да је то питање које се не може решити
путем инспекције већ се то мора системси решити, што значи да се требају обезбедити
велика средства и сачинити програми санације депоније. Жика Рех је истакао да се
основни предуслов за решавање проблема депонија и почетак рада Регионалне депоније.
Комисија је такође дискутовала о проблему гаража и потреби да се Одлука о постављању
гаража што пре сачини како би се проблем на терену могао решити и како би се у
локалној пореској администрацији могао ажурирати списак власника и задужења власника
гаража.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 11,15 часова

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

