ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2019-7

са 33. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана
31.10.2019. 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 контролне листе за установе културе
3. Иницијатива за измену Одлуке о мерама за заштиту од буке у животној
средини
4. 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 контролне листе буџетске инспекције – установе културе
У складу са Законом о инспекцијском надзору, буџетски инспектор је доставио контролну
листу контроле рада установа културе. Комисија је контролну листу анализирала и након
краће дискусије је иста и усвојене од стране Комисије. Наложено је буџетској инпекцији
да се иста и објави на интернет страници Града.
3. Иницијатива за измену Одлуке о мерама за заштиту од буке у животној средине
Важећа Одлука о мерама за заштиту од буке у животној средини (Службени лист града
Суботице“ бр 33/2011) у члану 8. дефинише да се трошкови мерења буке сноси ималац
извора, уколико она прелази ниво прописан овом одлуком, а уколико је ниво у
дозвољеним
границама, трошкови мерења буке падају на терет буџета, оваква
формулација инспекторима за заштиту животне средине представља проблем из разлога
што се веома често пријављује постојање буке неосновано те би требало, у циљу
спречавања оваквих појава а у складу са Законом о буци извршити измене у важећој

Одлуци на следећи начин: „уколико извештај о мерењу буке покаже да се бука налази у
прописаним граничним вредностима, лице које је пријавило буку дужно је да сноси
трошкове израде извештаја о мерењу буке“, такође би било потребно у табели акустичног
зонирања извршити одређене корекције с обзиром да чисто стамбена подручја не постоје.
Након краће дискусије утврђено је да су разлози за измену Одлуке оправдани и да се у
наредном периоду за измену Одлуке обавезује Служба за заштиту животне редине.
3. Разно
Под тачком разно се разматрала питања везана за проблеме у вези Одлуке о јавним
зеленим површинама која би требало да се измени јер проблем орезивања и вађења
стабала на јавној површини решава се искључиво путем инспекцијских налога то јест
решења а требало би путем Програма. Задужен за израду или измену поменуте Одлуке је
Секретаријат за комуналне послове те је комисија, након краће дискусије, донела
закључак да се Одлука о јавним зеленим површинама у што краћем времену измени.
Под тачком разно, дискутовало се и о извештају о квалитету ваздуха по којем је Суботица
један од најзагађенијих градова, образложење за исто је дао Жика Рех из Службе за
заштиту животне средине.
.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 10,00 часова

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

