ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2020-3

са 38. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 31.3.2020.
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, Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне послове, енергетику и
саобраћај,
Јасмина Стевановић секретар Секретаријата за друштвене делатности,
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 Службе за буџетску инспекцију за 2019.годину
3. Анализа Нацрта извештаја о ревизији послова инспекцијског надзора у
комуналној области у 2019.години
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 Службе за буџетску инспекцију за 2019.
У складу са Законом о инспекцијском надзору и Закону о буџетском систему прописана је
обавеза састављања извештаја о раду буџетске инспекције. Буџетска инспекција врши
инспекцијски надзор над директним и индиректним корисницима средстава буџета Града
Суботице, јавним предузећима основаним од стране града, правним лицима основаним од
стране тих јавних предузећа, правним лицима над којима Град има директну или
индиректну контролу над више од 50% капитала или више од 50% гласова у управном
одбору, као и над другиим правним лицима и другим субјектима којима су директно или
индиректно дозначена средстава буџета Града за одређену намену, правним лицима и
другим субјектима који користе средства буџета града по основу задуживања, субвенција,
остале државне помоћи у било ком облику, донација, дотација и др.
Служба буџетске инспекције вршила је контролу на основу Програма рада Службе за
2019.годину и на основу Захтева градоначелника Града Суботице. У току 2019.године

вршене су контроле код 4 (четири) субјекта о којима је сачињен Извештај. Комисија је
Извештај анализирала и након краће дискусије Извештај је једногласно усвојен.
3. Анализа Нацрта извештаја о ревизији послова инспекцијског надзора у
комуналној области у 2019.години
На основу Овлашћења за интерну ревизију, од 17.1.2020.године извршена је ревизија
система Секретаријата за инспекцијско надзорне послове Градске управе Суботивца,
подсистем – Послови инспекцијског надзора у комуналној области у 2019.години.
Предмет ревизије је процена постојећих процедура, постојање и поштовање правила
интерне контроле у Служби за инспекцијско надзорне послове, оцена адеквартности,
успешности и потпуности система интерне контроле у планирању, спровођењу и праћењу
процедура које се односе на послове инспекцијског надзора у комуналној области за
период од 1.1.2019. до 31.12.2019.године. Извршеном провером и увидом у
документацију, овлашћени интерни ревизор је сачинио нацрт Извештаја који је предмет
анализе Комисије. Комисија је разматрала предложене препоруке којих је укупно било 3
(три) и донела закључак да су предложене Препоруке реалне и да је неопходно што пре
реализовати предложене препоруке како би се рад Службе за инспекцијско надзорне
послове организовао у наредном периоду у складу са тиме.

3. Разно
Под тачком разно се разматрала питања везана за анализу стања по питању активности у
вези градских Одлука које су у процедури као и о активностима које су настале увођењем
Ванредног стања у РС. Кратак извештај о активностима и раду након уведеног ванредног
стања дали су Радослав Вукелић, секретар Секретаријата за комуналне делатности и Весна
Хајнал, секретар секретаријата за инспекцијско надзорне послове.

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

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

