ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2020-1

са 37. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 28.2.2020.
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 Извештаја о раду туристичке инспекције за 2019.годину
3. Усвајање Плана рада пореске инспекције локалних јавних прихода за
2020.годину
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 Извештаја о раду туристичке инспекције за 2019.
У складу са Законом о инспекцијском надзору, туристички иинспектор је доставио у
прописаном року Извештај о раду за 2019.годину сачињен у складу са упуствима
Министарства трговине, туризма и телекомуникација Сектора туристичке инспекције
одељења Нови Сад. Извештају о раду за 2019.годину садржи податке везано за
поступање туристичког инспектора у погледу врсте поступања да ли је ревентивно или
редовно као и поступање инспектора у вези са нелеганим субјектима. На основу извештаја
укупан број контрола туристичког инспектора у 2019.години је 65 и изречено је 23
управне мере и поднето 12 прекршајних налога и издато 15 прекршајних пријава.
Након разматрања и анализе Извештаја исти је једногласно усвојен.

3. Усвајање Плана рада пореске инспекције локалних јавних прихода за 2020.г
Планом рада утврђени су задаци и послови у 2020.години у погледу непосредне примене
прописа у области послова утврђивања, контроле и наплате локалних јавних прихода.
Циљеви годишњег плана јесу непосредна примена закона и других прописа на
евидентирању непријављених непокретности и промене елемената од значаја за
опорезивање, контрола тачности поднетих пореских пријава, утврђивање накнади за
коришћење јавних површина и провера решења о категоризацији угоститељских објекта
за утврђивање боравишних такси.
Плана рада је анализиран и једногласно усвојен

3. Разно
Под тачком разно се разматрала питања везана за постојећа сточна гробља и проблем
због тога што иста нису довољно обезбеђена од улаза лица која врше крађу делова лешева
животиња. Проблем није код изношења лешева животиња од стране овлашћеног
предузећа јер се у тим случајевима одмах врши и дезинфекција као и затрпавање истих,
проблем представља приликом доношења угинулих животиња од стране физичких лица
јер се иста не убацују у ископане ровове и не врши се одмах посипање дезинфекцијским
средствима. Служба за пољопривреду је надлежна за сточна гробља и треба у сарадњи са
инспекцијским службама да појача надзор. Постоје назнаке да ће се оспособити погони за
прераду остатака лешева животињског порекла и само на тај начин може да се трајно
реши овај проблем.
Једно од тема је било и чишћење и уклањање дивљих депонија где је утврдило да је
неопходно на локацији бивше фабрике Зорке поставити забране како би се физички
онемогућио приступ прекшиоцима. Овде се ради о Безданској улици.

.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 10,30 часова

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

