ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2019-6

са 29. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 17.6.2019.
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 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
Д Н Е В Н И Р Е Д:
1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије
2. Информација Покрајинског секретаријата за енергетику и саобраћај
3. 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. Информација Покрајинског секретаријата за енергетику и саобраћај
Секретар секретаријата за комуналне послове и саобраћај Радослав Вукелић је доставио
допис од стране Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај у
којем се надлежнима у локалној самоуправи указује на то да није донета Одлука о
коришћењу обале и обалног простора на територији града Суботице а што је предвиђено
Законом о пловидби и лукама на унутрашњим водама („Службени гласник РС“ број
73/10,121/12, 18/15, 96/15-др.закон, 92/16 и 104/16-др.закон) и Законом о водама
(„Службени гласник РС“ број 30/2012 и 93/2012) . За локалне смоуправе које
територијално и управно захватају унутрашње воде, на којима се обављају било које врсте
пловидбених, претоварних или других услужних делатности, ова Одлука је неопходна у
спровођењу наведених законских решења. Истовремено она представља и предуслов за
израду и реализацију стратешких и планских докумената из области локалних
урбанистичких и собраћајних решења а које подразумевају коришћење водних добара.

Након краће дискусије донет је закључак да ће се у наредном периоду приступити изради
Одлуке а предлагач је Секретаријат за комуналне послове.
3. Усвајање Извештаја о раду за 2018.год просветне инспекције
Извештај о раду за 2018.годину просветне је образложен од стране Јасмине Стевановић,
Секретара секретеаријата за друштвене делатности. Што се тиче извештаја он је сачињен
у описној форми без табеларног приказа и без утврђеног степена ризика, те су коментари
од стране Координационе ишли у правцу корекције извештаја у погледу форме. Извештај
је усвојен уз напомену да се приликом израде извештаја у наредном периоду води рачуна
о примедбама Координационе комисије.

4.Разно
Везано за тачку разно дискутовало о разним текућим питањима као што је контрола
заузећа јавне поршине и наплата исте уз сугестију да инспекција појача контролу у вези
истог. Појавио се проблем у вези утврђивања наплате за расхладне уређаје који се може
решити изменом Одлуке о комуналном реду за шта је задужена Раденка Лајшић да у
договору са Секретаријатом за грађевинарство сачини примедбе за измену Одлуке.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 14,00 часова

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

