ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2020-1

са 36. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.1.2020.
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 Годишњег плана инспекцијског надзора туристичке инспекције за
2020.годину
3. Усвајање Плана рада Службе за буџетску инспекцију за 2020.годину
4. Усвајање Контролних листа бр.26, 27 и 29 туристичке инспекције
5. Усвајање контролних листе буџетске инспекције за јавна предузећа
6. Разно- израда Одлуке о одржавању јавних зелених површина

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 Годишњег плана инспекцијског надзора туристичке инспекције за 2020.
У складу са Законом о инспекцијском надзору, туристички иинспектор је доставио у
прописаном року Годишњи плана инспекциског надзора за 2020.годину сачињен у складу
са упуствима Министарства трговине, туризма и телекомуникација Сектора туристичке
инспекције одељења Нови Сад. У Годишњем плану за 2020.годину акценат је стављен на
континуирани надзор на сузбијању нелегалног рада нерегистрованих субјеката. У Плану
за 2020. Годину предвиђене су и службене саветодавне посете из разлога што је дошло до
значајних промена у законској регулативи ове области.
Након разматрања и анализе Годишњег плана исти је једногласно усвојен.

3. Усвајање Плана рада Службе за буџетску инспекцију за 2020.годину
У складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору, Служба за буџетску инспекцију
је сачинила предлог Програма рада за 2020.годину на који је претходно добијена
сагасност од стране Министарства финансија Сектора за буџетску инспекцију и исти
доставила Комисији на усвајање.. Планом је дефинисан правни основ поступања,
учесталост и обухват поступања, планиране мере и активности поступања инспекције.
Комисија је након краће дискусије усвојила предложени план инспекцијског надзора за
2020. годину.
4. Усвајање контролних листа број 26, 27 и 29. Туристичке инспекције
у складу са Законом о инспекцијском надзору, комисији су достављене контролне листе
туристичке инспекције на усвајање.достављена је контролну листу бр. КЛ-026-01/01 која
се односи на контролу угоститељских услуга у објектима домаће радиности које се
пружају од стране физичких лица, контролну листу број КЛ-027-01/01 која се односи на
објекте домаће радиности иу којима услуге пружају привредна друштва, правна лица и
предузетници и Контролну листу бр. КЛ-029-01/01 која се односи на контролу услуга које
пружа физичко лице у сиоском туристичком домаћинству. Предложене контролне листе,
Комисија је прегледала и исте усвојила.
5.Усвајање контролне листе буџетске инспекције
од стране буџетске инспекције досатављена је комисији на усвајање контролна листа за
вршење инспекцијског надзора код јавних предузећа чији је оснивач град, правних лица
основаних од стране тих јавних предузећа, правних лица над којима Град Суботица има
директну или индиректну контролу над више од 50 % капитала или више од 50% гласова
у Управном одбору. Предложене контролна лист је усвојена од стране комисије.
3. Разно
Под тачком разно се разматрала питања везана за динамику израде градске Одлуке о
одржавању јавних зелених површина и потреби да се она сачини пре скупштиснког
заседања. Предложене измене су разматране од стране комисије и донет је закључак да се
мора посебно састати радна група како би анализирала предложене измене јер исте нису
постигле циљ а то је да се јасно дефинише одржавање зелених површина и начин
поступања инспекције и стручне комисије.
.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 10,30 часова

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

