ЗАПИСНИК

Б р о ј : I-00-06-4/2020-6

са 41. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 29.6.2020.
године, са почетком у 12,00 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 предлога Правилника о посебним елементима процене ризика
3. Усвајање предлога Правилника о изгледу обрасца службене легитимације
инспектора
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 предлога Правилника о посебним елементима процене ризика
Служба за инспекцијско надзорне послове је сачинила предлог Правилника о посебним
елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског надзора на основу
процене ризика и посебним елеметима плана инспекцијског надзора комуналне
инспекције из изворне надлежности јединице локалне самоуораве а у складу са чланом
9.став 11. и чланом 10. Став 8. Закона о инспекцијском надзору („Службени лист РС“ бр.
36/15 и 44/18 –др.закон). Израда овог Правилника је била наложена и приликом
инспекцијске контроле од стране републичког комуналног инспектора. Сам Правилник је
израђен на основу модела који је израдила Стална конференција градова и општина. Циљ

правилника је уједначеност поступања комуналних инспектора на целој територији
Републике Србије у идентификовању ризика у области обављања комуналних делатности.
Правилник је такође основа за сачињавање контролних листа приликом обављања
контроле код надзираних субјеката и на основу тога утврђивање степена ризика.
Правилник је једногалсно и усвојен.
3. Усвајање предлога Правилника о изгледу обрасца службене легитимације
инспектора
Комисија је разматрала предлог Правилника о изгледу обрасца службене легитимације
инспектора израђен од стране Секретаријата за инспекцијско надзорне послове а у складу
са чланом 51. Закона о инспекцијском надзору. Предлог Правилника је сачињен на
основу важећег Правилника донетог од стране Министра државне управе и лолкалне
самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 81/2015). Комисија је разматрала предлог
Правилника и поставило се питање да ли све инспекције то јест да ли и порески и
буџетски инспектори треба да су обухваћени овим правилником. Након краће дискусије,
усвајање Правилника је одложено док се не утврди да ли остали инспектори могу да
израде легитимације у складу са предложеним Правилником.

4. Разно – анализа уплата накнади за заштиту животне средине
Под тачком разно се разматрала питања везана за стање везано за наплату наканада за
заштиту и унапређивање животне средине о чему је Раденка Лајшић изнела податке да је
Локална пореска администрација извршила задужења за предузећа и правна лица и да ће
до 31.7.2020. сви који подлежу овој обавези бити задужени.
Других дискусија није било и рад Комисије је закључен у 10,30 часова

Записник сачинила:
Весна Хајнал

Председник Комисије:
Загорка Панић

