ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2020-5

са 40. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 29.5.2020.
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, Александар Батас, шеф
службе за буџетску инспекцију, Раденка Лајшић, шеф Службе за утврђивање накнади у
локалној пореској администрацији 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 инспекцијско надзорне послове за
2019.годину
3. Разно - анализа уплата боравишних такси и осталих јавних накнада

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 инспекцијско надзорне послове за 2019.
Служба за инспекцијско надзорне послове је у складу са чланом 44. Законом о
инспекцијском надзору сачинила извештај о раду за 2019.годину. Током извештајног
периода Служба за инспекцијско надзорне послове која се налази у Секретаријату за
инспекцијско надзорне послове располаже са: 4 самостална комунална инспектора, 5
комуналних инспектора, 2 самостална грађевинска инспектора, 1 самосталним
инспектором за туризам и 3 самостална инспектора за животну средину. У току 2019.
Године обрађено је укупно 2131 управних предмета и 450 вануправних предмета. Рад
службе се заснивао на основу пријава из Контакт центра, пријава из Услужног центра и

на основу достављених службених белешки од стране комуналне милиције. Укупан број
пријава је у току 2019.године био 2882. У координацији са комуналном милицијом, у току
извештајног периода одвијале су се и заједничке акције у погледу контроле заузећа јавне
површине, контроле радног времена угоститељских објеката и контроле обављања такси
превоза. Комунални инспектор за путну привреду је у 2019.години значаја део својих
активности усмерио на контролу пешачких зона и вођење теретног саобраћаја кроз
насељена места. Комунални инспектор за саобраћај је вршио контролу и надзор над
применом прописа којима се уређују превоз путника у друмском саобраћају – такси
превоз, линијски и ванлинијски превоз и превоз путника за сопствене потребе. У току
2019.године по овом основу обрађено је 712 предмета и извршено је 62 провере знања у
вези познавања града за шта су и издата Уверења. Значајан је рад комуналне инспекције је
и у погледу примене Закона о становању и Одлуке о кућном реду у стамбеним зградама.
Грађевинска инспекција је обављала своје активности са 2 извршиоца што је за обим
поступања недовољно. Повећан је број контроле градилишта и извршено је укупно 202
контроле темеља и конструкције. У складу са Законом о планирању и изградњи сачињен је
План уклањања бесправно изграђених објеката као и Програм и Оперативни план
уклањања објекта.
Комисија је након краће дискусије и након образложења Извештаја исти једногласно
усвојила.

3. Разно – анализа уплата боравишних такси
Под тачком разно се разматрала питања везана за анализу стања по питању активности у
вези издавања решења за утврђивање боравишних такси и у складу са тиме, Раденка
Лајшић , шеф Службе за утврђиванје накнада у Локалној пореској администрацији
обавестила је Комисију да је за 2020.годину сачињена нова база и да су већ издали око 100
решења о утврђивању боравишних такси. Очекује у наредном периоду да се уруче сва
решења. Напоменула је да сва решења која су издата од стране Секретаријата за привреду
у обавеза је тог секретаријата да иста и сравни и да њихов секретаријат не поседује
информацију о износима боравишних такси за које су задужени издаваоци смештаја.
.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 10,30 часова

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

