ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2019-7

са 31. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 29.8.2019.
године, са почетком у 9,00 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 контролних листа комуналне инспекциje
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. Усвајање контролних лист комуналне инспекције
У складу са Одлуком о постављању и уклањању монтажних гаража на јавним и другим
површинама на територији града Суботице („Службени лист града Суботице“ бр.
18/2019 ), израђене су 2 контролне листе за ову област. Комисија је контролне листе
анализирала и након краће дискусије су исте и усвојене од стране Комисије. Наложено је
шефу инспекције да се иста и објави на интернет страници Града.
3. Разно
Под тачком разно се разматрала питања везана за наплату боравишне таксе по новом
Закону о угоститељству и проблемима на терену приликом контрола туристичког
инспектора.
Александар Батас је упознао присутне са Мишљењем Министарства финансија у вези
Закона о накнадама у делу који се односи на коришћење ресурса и резерви минералних
ђубрива који је проблем тумачења упутио на ресорно министарство, то јест на
Министарство рударства и енергетике. У вези истог повела се дискусија и договорено је
да се у наредном периоду посебно разради ово питање.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 10,00 часова
Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

