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ПОСЛОВИ ИНСПЕКТОРА У СКЛАДУ СА ЛИСТОМ РАДНИХ ЦИЉЕВА И ЗАКОНСКОМ
РЕГУЛАТИВОМ ИЗ ОБЛАСТИ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ

Циљеви инспекцијског надзора

Циљ инспекциског надзора је утврђивање, разрез, контрола и спровођење поступка наплате локалних
изворних прихода уз поштовање и обезбеђење законске регулативе која је регулисана ставом
законодавца.

Порески инспектор наплате Општинске управе Нови Бечеј Потребно време у %
Планиране активности

Инспекцијски надзор:

1.Врста инспекцијског надзора
(редован, ванредни, допунски,
контролни, утврђујући, потврђујући)

2.Облик инспекцијског надзора
(канцеларијски)
Канцеларијски:
Припрема инспекцијског надзора
-доношење записника, решења, закључака, писање
обавештења, дописа, службених белешки, уверења

Законска регулатива из области наплате локалних
јавних прихода која се највише примењује:

 Закон о порезима на имовину
 Закон о пореском поступку и пореској

администрацији
 Закон о општем управном поступку
 Закон о финансирању локалне самоуправе
 Закон о платном промету
 Мишљење Министарства финансија РС: Право на

жалбу против решења надлежног органа јединице
локалне самоуправе којим је утврђен порез на
имовину

 Мишљење Министарства финансија РС: Принудна
наплата пореза из пензије пореског обвезника

 Мишљење Министарства финансија РС:
Утврђивање пореза на имовину црквама и верским
заједницама

 Правилник о обрасцима пореских пријава за
утврђивање пореза на имовину
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Локална самоуправа је такође у обавези да своје одлуке
усклади са постојећим, поменутим законима, мишљењима
и правилницима и да се стриктно њих придржава. У
питању су следеће одлуке:

 Одлука о стопама пореза на имовину
 Одлука о одређивању просечних цена одговарајућих

непокретности у зонама
 Одлука о кеофицијентима за непокретностима у зонама
 Одлука о утврђивању просечних цена

непокретности на основу којих се утврђује основица
пореза на имовину

 Одлука о утврђивању накнаде за заштиту и
унапређење животне средине

 Одлука о комуналним таксама
 Одлука о ауто – такси превозу путника у општини Нови

Бечеј

Рад на упознавању измена и допуна прописа из
области пореза на имовину, утврђивању и наплати
локалних јавних прихода, као и на упознавању  са
прописима из других сродних области
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Присуство обукама, семинарима и сл. 3
Рад на пословима надређеног руководиоца 2
Текући административни послови
 Контролисање ППИ-1 пореских пријава

(самоопорезивање)
 Утврђивање решења обвезницима пореза на

имовину који воде пословне књиге, а нису поднели
ППИ-1 пореске пријаве

 Утврђивање и доношење решења о локалној
комуналној такси за истицање фирме, о посебној
накнади за заштиту и унапређење животне
средине, о локалној комуналној такси за држање
игара на срећу, о локалној комуналној такси за
коришћење места на такси стајалиштима

 Контрола наплате и поступак принудне наплате код
правних лица, предузетника и физичких лица на
текућим рачунима, односно на зарадама или
пензијама

 Доношење решења за прекњижавање или повраћај
погрешно уплаћених средстава

 Доношење решења којим се одобрава обављање
такси делатности на територији општине Нови
Бечеј

 Израда записника о канцеларијској контроли
 рад на изради уверења, усклађивања стања са

пореским обевзницима
 рад на  изради позива за странке, обавештења,

дописа, извештаја, архивирање и ажурирање
предмета
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Годишњи план инспекцијског надзора за 2017.годину ће се редовно ажурирати, анализирати и
контролисати у складу са потребама.

Инспектор канцеларијске контроле
Дуња Петровић


