
         

           З А П И С Н И К        Б р о ј :  I-00-06-43/2017-9 

 

са 9. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне 

надлежности Града Суботице (у даљем тексту Комисија), одржане дана 31.10.2017. године, са 

почетком у 10,00 часова у Плавој сали Градске куће, Трг слободе 1.  

Седници су присуствовали: Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије; Марија 

Ушумовић Давчик, начелник Градске управе, члан; Весна Хајнал, секретар Секретаријата за 

инспекцијско-надзорне послове, члан; Арпад Швелер, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне 

послове, члан; Габријела Филеки, извршилац за правне послове, члан и Анка Трифуновић, 

секретар Секретаријата локалне пореске администрације, члан. Одсутан је био Зоран Калаба, шеф 

Службе за буџетску инспекцију, члан. 
Поред чланова Комисије седници присуствује и Илеш Хајналка, извршилац за статистичко-

евиденционе послове, у Секретаријату за инспекцисјко-надзорне послове, записничар Комисије.  

Седници је председавала Загорка Панић, председник Комисије. 

На почетку седнице председница Комисије је констатовала кворум и  предложила следећи 

 

Д Н Е В Н И    Р Е Д: 
 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 

2. Усвајање годишњег плана Инспекцијског надзора за 2018. годину за туристичку 

инспекцију  

3. Усвајање две контролне листе из области поверених послова туристичке инспекције 

4. Подношење деветомесечног Извештаја у вези наплате прихода Локалне пореске 

афминистрације 

5. Разно  

 

 

 Чланови Комисије једногласно су прихватили дневни ред и прешло се на рад по тачкама. 

 

1. Усвајање записника са претходне седнице Комисије 
Пошто чланови Комисије нису имали примедбе на текст записника, исти је једногласно усвојен. 
 

2. Усвајање годишњег плана Инспекцијског надзора за 2018. годину за туристичку 

инспекцију 
Арпад Швелер, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове је рекао да на основу Закона о 

инспекцијском надзору локална самоуправа је дужна да донесе годишнји извештај за туристичку 

инспекцију. Исти је једногласно усвојен са ситним изменама. 

 

3. Усвајање две контролне листе из области поверених послова туристичке инспекције 
Арпад Швелер, шеф Службе за иснпекцијско-надзорне послове је рекао да на основу Закона о 

инспекцијском надзору локална самоуправа је дужна да донесе и контролне листе за  туристичку 

инспекцију. Исти су потребни да се контролише угоститељска делатност.  
Весна Хајнал, секретар Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове је рекла да је у току 

припрема базе податаке. 
Загорка Панић, градски менаджер, председник Комисије сматра да је најбитније да се регулишу 

боравишне таксе, и контрола усгоститељских делатности у сеоским домаћинствима.  
 

4. Подношење деветомесечног Извештаја у вези наплате прихода Локалне пореске 

афминистрације 
Анка Трифуновић, секретар Секретаријата локалне пореске администрације је поднела 

Деветомесечни извештај наплате изворних јавних прихода које утврђује, контролише и наплаћује 

Секретаријат локалне пореске администрације. На основу изворних локалних прихода које 



наплаћује Секретаријат локалне пореске администрације, до 30.09.2017. године, наплаћено је 

укупно 732.912.840,76 динара, од тога:Пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге, 

у износу од 392.883.219,08 динара (утврђено – 401.618.229,67 динара), проценат наплате 

97,82%.Пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге, у износу од 220.365.382,10 динара 

(утврђено – 228.441.133,47 динара), проценат наплате 96,46%.Посебне накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине, у износу од 70.828.644,27 динара (утврђено – 70.237.016,89 динара), 

проценат наплате 100,84%. 

Остали приходи у износу од 48.835.595,31 динара. 

Наплаћена је накнада за коришћење грађевинског земљишта у износу од 10.941.844,01 динара 

(накнада се не утврђује од 2014. године). 

Како је исказано порез на имовину учествује са 83,67% у укупно наплаћеним приходима. 

Укупна дуговања, пренета из 2016. године, су у износу од 1.137.580.369,67 динара, од тога:Пореза 

на имовину обвезника који не воде пословне књиге, у износу од 343.821.400,97 динара, проценат 

наплате на укупна дуговања и утврђене обавезе је 50,20%.Пореза на имовину обвезника који воде 

пословне књиге, у износу од 238.816.089,54 динара, проценат наплате на укупна дуговања и 

утврђене обавезе је 50,16%. 

Пренете обавезе из 2016. године (око 60%) се односе на дуговања обвезника који су у стечају, која 

се могу наплатити само после продаје стечајног дужника, која најчешће не буду наплаћена у 

целокупном износу.  

Надаље се односе на обавезе физичких лица која су преминула и која нису одјављени у Преској 

управи, па су још увек активна (око 10%), та стања се своде на стварна, свакодневно, врши се 

усаглашавање и отписује се обавеза утврђена после смрти пореских обвезника.  

 

Извештај је једногласно усвојен, са примедбом, да се краћи извод достави члановима Комисије. 

 

5. Разно 
Најава сарадње између Секретаријата ЛПА и Секретаријата за инспекцијско-надзорне послове у 

вези гаража.  

 

 

На основу свега наведеног, Комисија је донела следеће закључке: 

- Усваја се Записник са 9. седнице Комисије за координацију инспекцијског надзора над 

пословима из изворне надлежности Града Суботице. 

- Усваја се годишњи план Инспекцијског надзора за 2018. годину за туристичку инспекцију  

- Усвајају се две контролне листе из области поверених послова туристичке 

инспекције 

- Усваја се деветомесечни Извештај у вези наплате прихода Локалне пореске 

афминистрације 

 

 

 

 

Пошто је дневни ред исцрпљен , седница је завршена у 10:20 часова.  
 

 

           Председник Комисије 
Записник водила               Загорка Панић 

                         Илеш Хајналка 
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