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1. УВОД 

Годишњи план инспекцијског надзора представља приказ задатака Одељења за локалну 

пореску администрацију, послова евидентирања, контроле и наплате изворних јавних 

прихода, као и планиране мере и активности, опште и специфичне циљеве рада. 

Ове послове Одељење обавља у оквиру Општинске управе Нови Бечеј, у Новом Бечеју, у 

улици Жарка Зрењанина број 8. 

У складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Службени гласник РС број 36/2016, 

44/2018 – др.закон 95/2018 - други закон и 95/2018) према коме је инспекција дужна да 

сачини Годишњи план инспекцијског надзора који спроводи кроз оперативне планове 

инспекцијског надзора, Одељење за локалну пореску администрацију доноси 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ послова Локалне пореске 

администрације Општинске управе Нови Бечеј за 2022. годину, непосредну примену закона 

и других прописа и праћење стања на територији општине Нови Бечеј из области локалних 

јавних прихода. 

Овај стратешки документ доноси се са циљем јачања постојећих механизама Локалне 

пореске администрације којима се обезбеђује одговоран и транспарентан рад и повећава 

ефикасност у наплати. 

Општинска управа Нови Бечеј, Одељење за локалну пореску администрацију ће 

планирањем инспекцијског надзора и реализацијом овог плана обезбедити остваривање 

следећих циљева: 

• Непосредна примена законских прописа и рад у складу са Законом о порезима на 

имовину, Законом о пореском поступку и пореској администрацији, Законом о 

општем управном поступку, Законом о инспекцијском надзору и другим посебним 

законима 

• Решавање управних поступака у првом степену 

• Teренски и канцеларијски инспекцијски надзор 

• Планирање мера и активности превентивног деловања и саветодавног рада 

инспекције 

• Утврђивање и наплата свих локалних јавних прихода које администрира ово 

Одељење 

 

Планом су одређена лица која су одговорна за реализацију и праћење остварених циљева.  
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Инспекцијски надзор и службена контрола се спроводе употребом метода и техника 

превиђених законом којим се регулише инспецијски надзор. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Према члану 13. Одлуке о организацији Општинске управе Нови Бечеј (Службени лист број: 

II 02-110-5/2020 од дана 30.11.2020. године) Одељење за локалну пореску администрацију 

врши следеће послове: припрема нацрте аката о порезима на имовину и споредних 

пореских давања, такси и накнада које доносе органи општине, води регистар обвезника 

изворних прихода општине у електронској форми, врши идентификацију нових пореских 

обвезника и ажурирање постојеће базе података као и чињеница до којих долази на основу 

расположиве документације (уговора о купопродаји, оставина, поклону и сл), примењује 

јединствени порески информациони систем, води пореско књиговодство за локалне јавне 

приходе и врши израду пореског завршног рачуна, врши утврђивање изворних прихода 

решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање), 

доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, 

пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле, врши 

контролу изворних прихода обвезника који воде пословне књиге односно врше 

самоопорезивање, врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђења 

законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или 

решења у случајевима када се утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине 

пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и организацијама да достављају 

чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје надлежности а које су од значаја за 

утврђивање пореске обавезе, врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну 

и принудну наплату локалних јавних прихода, одлучује о потпуном или делимичном 

одлагању плаћања пореског дуговања на писмени и образложени захтев пореског 

обвезника, решава по захтеву за застарелост права на наплату пореза и споредних 

пореских давања, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у 

Начелник Одељења за локалну пореску администрацију 

Одсек за принудну наплату, контролу и 

наплату пореза на имовину, споредних 

пореских давања, такси и накнада правних 

лица 

 

Одсек за наплату и контролу пореза и 

споредних пореских давања обвезника 

који не воде пословне књиге 
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пореском поступку, издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду 

подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, пружа 

информације о пореским прописима из којих произилази обавеза пореског обвезника по 

основу локалних јавних прихода, доноси решења о исправци грешке настале поступањем 

пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по службеној дужности, 

доноси решење о преузимању порекског дуга на основу решења о наслеђивању, прати и 

примењује законске прописе, објашњења, мишљења, упуства о примени прописа које даје 

министар надлежан за послове финансија и које је обавезујуће за поступање одељења, 

прати податке за правна лица у смислу објављивања ликвидације, стечаја и врши пријаву 

потраживања, врши издавање уверења и потврда о чињеницама о којима води службену 

евиденцију, пружа информације о пореским прописима из којих произилази обавеза 

пореског обвезника по основу локалних јавних прихода, врши рефакцију, рефундацију, 

односно повраћај више или погрешно наплаћеног пореза,  даје обавештења и податке 

Пореској управи, јавним извршитељима, банкама, Центру за социјални рад и другим јавним 

установама о обвезницима пореза на имовину, обавезама и наплати, врши пријем и обраду 

захтева за регистрацију предузетника и промене података предузетника, прослеђивање 

захтева Агенцији за привредне регистре и вођење евиденција о примљеним захтевима, 

комуникација са Агенцијом у вези послова регистрације предузетника, врши пријем захтева 

и остале пратеће документације за издавање такси дозволе, доношење решења о 

одобравању такси превоза, издавање потврде неопходне за регистрацију такси возила, 

издаје потврде о стажу из евиденције Општинске управе Републичком фонду за пензијско и 

инвалидско осигурање, води евиденцију о свим оствареним прометима на територији 

Општине, у оквиру текуће године на основу података добијених од Јавног бележника, ради 

доношења Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за наредну годину.  

 

Начелник  Одељења за локалну пореску администрацију  

 

Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање 

послова и задатака из делокруга Одељења; обавља сложене послове из области делокруга 

Одељења; прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из 

надлежности Одељења; врши распоред послова у Одељењу; израђује нацрте нормативних 

аката из области Одељења; обавља сложене послове контроле, наплате и принудне 

наплате у следећим областима: правних лица, предузетника и физичких лица у складу са 

позитивним законским прописима, врши контролу података исказаних у пореским 

пријавама уз састављање записника и нацрта решења, порезa на имовину правних и 

физичких лица, локалне комуналне таксе за правна лица и предузетнике и накнада у 

складу са законом; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе, обавеза по 

основу накнаде и комуналних такси за које је законом 

прописано да се утврђује решењем; подноси захтев за покретање пореског прекршајног 

поступка, преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним 

жалбама на решења донета у првостепеном поступку, врши израду завршног рачуна; врши 
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канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности 

испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се 

утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси 

захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле 

вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске 

обавезе; води управни поступак, врши преиспитивање по поднетом правном средству 

против првостепеног решења у оквиру надлежности; доноси решења о исправци грешке 

настале поступањем пореског обвезника или одељења, на писмени захтев странке или по 

службеној дужности; обавља контролу послова наплате у следећим областима: попис, 

процена, заплена и продаја покретних и непокретних ствари у поступку принудне наплате 

и установљавања заложног права пре принудне наплате пореза; издаје налог и врши 

друге послове руковођења инспекцијом у смислу Закона којим се уређује инспекцијски 

надзор; обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог 

радног места или му буду одређени од стране начелника Општинске управе. 

Шеф Одсека за наплату и контролу пореза и споредних пореских давања 

обвезника који не воде пословне књиге – порески инспектор наплате  

Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање 

послова и задатака из делокруга Одсека; обавља сложене послове из области делокруга 

Одсека; прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из 

надлежности Одсека; врши распоред послова у Одсеку; израђује нацрте нормативних 

аката из области Одсека; Обавља сложене послове контроле пореске наплате физичких 

лица; преиспитује првостепено решење, односно врши састављање записника и 

изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку, води 

поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; oбавља послове 

канцеларијске контроле физичких лица у складу са позитивним законским прописима и 

методолошким упутствима, припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које 

је законом прописано да се утврђује пореским решењем - порезa на имовину физичких 

лица, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа, прати реализацију 

уплата, води поступак по захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавања 

пореза; проверава исправност аналитичких картица обвезника у смислу правилности 

прокњижених задужења и уплата, доноси решења о исправљању грешака; прима пореске 

пријаве уз решења о наслеђивању имовине и врши унос пореских пријава којима се 

задужују наследици; доноси решења о наслеђивању дуга уз записник о пореској контроли; 

доноси пореска решења о утврђивању пореза на основу података из пореске пријаве, 

пословних књига и евиденција и утврђивању чињеничког стања у поступку контроле, врши 

канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности 

испуњавања пореске обавезе и сачињавање записника или решења у случајевима када се 

утврде неправилности од утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси 

захтеве државним органима и организацијама да достављају чињенице до којих су дошле 

вршећи послове из своје надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске 

обавезе; води управни поступак, врши преиспитивање по поднетом правном средству 

против првостепеног решења у оквиру надлежности; издаје прекршајне налоге, односно 

надлежном прекршајном суду подноси захтев за покретање прекршајног поступка за 

пореске прекршаје, обавља и друге послове који по својој природи спадају у делокруг 
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рада овог радног места или му буду одређени од стране начелника Одељења за локалну 

пореску администрацију или начелника Општинске управе. 

Шеф Одсека за принудну наплату, контролу и наплату пореза на имовину, 

споредних пореских давања, такси и накнада правних лица - порески инспектор 

наплате 

Руководи радом и организује ефикасно, благовремено, стручно и законито обављање 

послова и задатака из делокруга Одсека; обавља сложене послове из области делокруга 

Одсека прати и стара се о спровођењу важећих прописа везаних за послове из 

надлежности Одсека; врши распоред послова у Одсеку; Обавља сложене послове контроле 

пореске наплате правних лица; преиспитује првостепено решење, односно врши 

састављање записника и изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку, води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; 

oбавља послове канцеларијске контроле правних лица у складу са позитивним законским 

прописима и методолошким упутствима, припрема нацрт решења о утврђивању пореске 

обавезе за које је законом прописано да се утврђује пореским решењем - порезa на 

имовину, споредних пореских давања, такси и накнада правних лица, информише пореске 

обвезнике о примени пореских прописа, прати реализацију уплата, води поступак по 

захтевима пореских обвезника за повраћај и прекњижавања пореза; проверава исправност 

аналитичких картица обвезника у смислу правилности прокњижених задужења и уплата, 

доноси решења о исправљању грешака; врши канцеларијску и теренску контролу ради 

провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе и 

сачињавање записника или решења у случајевима када се утврде неправилности од 

утицаја за утврђивање висине пореске обавезе и подноси захтеве државним органима и 

организацијама да достављају чињенице до којих су дошле вршећи послове из своје 

надлежности, а које су од значаја за утврђивање пореске обавезе; води управни поступак, 

врши преиспитивање по поднетом правном средству против првостепеног решења у 

оквиру надлежности; издаје прекршајне налоге, односно надлежном прекршајном суду 

подноси захтев за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје, обавља и друге 

послове који по својој природи спадају у делокруг рада овог радног места или му буду 

одређени од стране начелника Одељења за локалну пореску администрацију или 

начелника Општинске управе. 
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3. РАСПОДЕЛА РЕСУРА 

 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и канцеларијских 

контрола у 2022.години  

 

Расподела расположивих дана за спровођење инспекцијског надзора и 
канцеларијских контрола у 2022.години 
 

Укупан број дана у 
години 

 365 

Викенди  104 

Годишњи одмори  30 

Државни празници  12 

Укупно радних дана  219 

Инспекцијски 
надзор/канцеларијска 
контрола 

 
130 

 

Едукација             6  

Састанци        30  

Контрола извршења 
управних мера 

        
       15 

 

 

4. ТРАЈАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И СЛУЖБЕНЕ 

КОНТРОЛЕ 

 

Редни 
број 

Техничка припрема 

Припрема и преглед 

документације 

Канцеларијска 

контрола 

Наплата 

Трајање у 

часовима 

Трајање у 

часовима 

1. Канцеларијска и теренска 

контрола 

70 70 

2. Издавања писмена 100 100 

3. Остали послови - - 

4. УКУПНО: 170 170 

5. Техничка припрема 60 60 

 Припрема и преглед 

документације 

300 300 
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5. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ПО ОДСЕЦИМА 
 

 
5.1.  Одсек за принудну наплату, контролу и наплату пореза на имовину, споредних 

пореских давања, такси и накнада правних лица 

 

Инспекцијски надзор и службене контроле канцеларијског надзора спроводе се у складу са 

законским и подзаконским актима уз обавезно коришћење контролних листа. 

 

Р.број Програм и циљ 
надзора 

Законски основ Опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрола ППИ-1 

пријава 

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о порезима на имовину 
-Закон о инспекцијском надзору 
-Одлука о висини стопе пореза на 
имовину у општини Нови Бечеј за 
2022.годину 
-Одлука о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији 
општине Нови Бечеј 

-Одлука о утврђивању просечних 

цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 

2022. годину општине Нови Бечеј 

- Одлуку о стопи амортизације у 

општини Нови Бечеј, за коју се 
умањује вредност непокретности, 
осим земљишта, која чини основицу 
пореза на имовину обвезника који не 
води пословне књиге 

 

Провера тачности, потпуности и 
усклађености са законом, 
односно другим прописом 
података исказаних у пореској 
пријави, као и пореском билансу, 
рачуноводственим извештајима и 
другим евиденцијама и налагање 
отклањања неправилности у 
контролисаним пореским 
пријавама 
Контола за 2022. годину 
 

 

 

 

 

 

 

2. 

 
 
 
 
Комунална такса за 
истицање фирме на 
пословном простору 

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о накнадама за 
коришћење јавних добара 
-Одлука о локалним комуналним 
таксама 
- Одлука о накнадама за коришћење 
јавних површина за територију 
општине Нови Бечеј (Службени лист 
општине Нови Бечеј број II 02-418-

Провера тачности, потпуности и 
усклађености са законом, 
односно другим прописом и 
података исказаних у пријави, 
налагање отклањања 
неправилности у контролисаним 
пријавама и прибављање 
података од Агенције за 
привредне регистре 
- Контрола за 2021.годину и за 

2022.годину 
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1/2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Боравишна такса 

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Одлука о боравишној такси 
- Закон о угоститељству 
-Уредба о условима и начину 
утврђивања висине годишњег износа 
боравишне таксе за физичко лице 
које пружа угоститељске услуге 
смештаја у објектима домаће 
радиности и сеоском туристичком 
домаћинству, као и начин и рокови 
плаћања 

-Вршење контрола у виду 
(„провокативне 
куповине“/прикриврене 
куповине“) наступа као 
анонимсни корисник услуга на 
начим прописан законом којим 
се уређује инспекцијски надзор, 
а у циљу идентификовања 
обвезника који раде на црно. 
-Провера боравишне таксе у 
делу наплате, уплате, истицање 
у рачуну и др. увидом у унете 
податке о кориснику услуге и 
другу пратећу документацију. 

 
-Контрола за 2018, 2019, 2020. 
и 2022.годину за физичка лица 
- Контрола за 2017, 2018, 2019, 
2020, 2021. и 2022.годину за 
правна лица 

 

 

 

 

4. 

 

 
 

Накнада за 

коришћење јавних 
површина 

-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о планирању и изградњи 
-Закон о накнадама за коришћење 
јавних добара 
-Закон о општем управном поступку 
-Одлука о накнадама за коришћење 
јавних површина за територију 
Општине Нови Бечеј 
 

 
 
Контрола пореских обвезника 
по основу накнаде за 
коришћење јавних површина за 
2022.годину, сходно законској 
регулативи и осталим 
подзаконским прописима. 
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5. 

 

 
 

 

 
Комунална такса за 

такси стајалишта  

-Закон о општем управном поступку 
-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Одлука о такси превозу путника на 
територији Општине Нови Бечеј из 
2019.године 
-Одлука о накнадама за коришћење 
јавних површина за територију 
општине Нови Бечеј 
-Одлука о локалним комуналним 
таксама 
 

 
 
Контрола пореских обвезника 
по основу накнади за 
коришћење јавних површина за 
2018, 2019, 2020, 2021. и 
2022.годину, сходно  законској 
регулативи и осталим 
подзаконским прописима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. 

 

 
 

 

 
 

 

 
Накнада за заштиту 

и унапређење 

животне средине 

-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о накнадама за 
коришћење јавних добара 
-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о општем управном поступку 
- Уредба о критеријумима за 
одређивање активности које утичу 
на животну средину према степену 
негативног утицаја на животну 
средину који настаје обављањем 
активности, износима накнада 

Провера тачности, потпуности и 
усклађености са законом, 
односно другим прописом 
података исказаних у пореској 
пријави, као и пореском 
билансу, рачуноводственим 
извештајима и другим 
евиденцијама и налагање 
отклањања неправилности у 
контролисаним пореским 
пријавама.  
-Идентификовање нових и 
непријављених пореских 
обвезника по овом основу, 
упраривањем података којима 
располаже овај орган и 
података тражених од Агенције 
за приврердне регистре 
 

 

 

 

 

 

7. 

 
 
 
 
 
Самодопринос 
на приходе од 
обављања 
самосталне 
делатности 

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
- Одлука о увођењу самодоприноса 
на подручју месне заједнице Нови 
Бечеј  
-Одлука о увођењу самодоприноса 
на подручју месне заједнице Ново 
Милошево 
-Одлука о увођењу самодоприноса 
на подручју месне заједнице Кумане 
-Одлука о увођењу самодоприноса 
на подручју месне заједнице Бочар 

 
 

Одлуке о увођењу 
самодоприноса не престају да 
важе са истим датумом, 
oдносно потребно је утврдити 
овај приход на подручју месних 
заједница Нови Бечеј, Кумане, 
Ново Милошево и Бочар за целу 
2019. и 2020.годину, а за 
подручје Месне заједнице 
Кумане потребно је утврдити 
овај приход и за период од 
01.01.2021.године до 
01.02.2021.године и контрола 
пореских обвезника по овом 
основу, сходно  законској 
регулативи и осталим 
подзаконским прописима  
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8.  

 
 
Принудна наплата 
пореских обавеза 
утврђених на 
основу поднетих 
пријава  

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о порезима на имовину 
-Закон о инспекцијском надзору 
-Закон о извршењу и обезбеђењу 
- Закон о привредним друштвима 
- Закон о стечају 
 

-Праћење пореских обвезника 
који воде пословне књиге и 
предузимање мера и радњи у 
циљу наплате неплаћених 
доспелих пореских обавеза 
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5.2.  Одсек за наплату и контролу пореза споредних пореских давања обвезника 
који не воде пословне књиге 

 
Р.број Програм и циљ 

надзора 
Законски основ Опис 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрола ППИ-2 

пријава, 

попуњавање по 

службеној дужности 

и унос 

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о порезима на имовину 
-Закон о инспекцијском надзору 
-Закон о општем управном поступку 
-Одлука о висини стопе пореза на 
имовину у општини Нови Бечеј 
-Одлука о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији 
општине Нови Бечеј 

-Одлука о утврђивању просечних 

цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 

2022. годину општине Нови Бечеј 
- Одлуку о стопи амортизације у 
општини Нови Бечеј, за коју се 
умањује вредност непокретности, 
осим земљишта, која чини основицу 
пореза на имовину обвезника који не 
води пословне књиге 

 

- Провера тачности, потпуности 

и усклађености са законом, 
односно другим прописом 
података исказаних у пореској 
пријави и другим евиденцијама 
и налагање отклањања 
неправилности у контролисаним 
пореским пријавама 
- Попуњавање и унос ППИ-2 
пријава по службеној дужности 
на основу података добијених 
од Јавног бележника, судова, 
јавних извршитеља, Агенције за 
реституцију и увидом у Јавне 
податке Републичког геодетског 
завода 
- Попуњавање и унос ППИ-2 
пријава по службеној дужности 
на основу података добијених 
од Одељења за урбанизам, 
стамбено комуналне послове, 
грађевинарство, локално-
еконосмки развој и заштиту 
животне средине о објектима 
који су испунили услове за 
озакоњење објеката 
-Утврђивање непријављених 
објеката и њихово увођење у 
порески систем  

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 
 
 
 
 
 
Утврђивање пореза 
на имовину 
физичких лица за 
2022.годину 

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о порезима на имовину 
-Закон о инспекцијском надзору 
-Закон о општем управном поступку 
-Одлука о висини стопе пореза на 
имовину у општини Нови Бечеј 
-Одлука о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији 
општине Нови Бечеј 

-Одлука о утврђивању просечних 

цена квадратног метра 

Контола пореских обвезника по 
основу пореза на имовину 
обвезника који не воде пословне 
књиге за 2022.годину, сходно 
законској регулативи и 
наведеним општинским 
одлукама. 
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одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 

2022. годину општине Нови Бечеј 
- Одлуку о стопи амортизације у 
општини Нови Бечеј, за коју се 
умањује вредност непокретности, 
осим земљишта, која чини основицу 
пореза на имовину обвезника који не 
води пословне књиге 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Утврђивање пореза 
на имовину 
обвезника који не 
воде пословне 
књиге за период од 
2017.године до 
2021.године 

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о порезима на имовину 
-Закон о инспекцијском надзору 
-Закон о општем управном поступку 
-Одлуке о висини стопе пореза на 
имовину у општини Нови Бечеј за 
сваку годину почев од 2017.године 
до 2021.године 
-Одлука о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији 
општине Нови Бечеј за сваку годину 
почев од 2017.године до 
2021.године 
-Одлука о утврђивању просечних 
цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 
сваку годину почев од 2017.године 
до 2021.године општине Нови Бечеј 

- Одлуку о стопи амортизације у 
општини Нови Бечеј, за коју се 
умањује вредност непокретности, 
осим земљишта, која чини основицу 
пореза на имовину обвезника који не 
води пословне књиге 
 
 

- Праћење пореских обвезника 
који не воде пословне књиге, а 
који нису поднели пореске 
пријаве или нису пријавили 
измене у односу на чињенично 
стање на терену, а везано за 
имовину која је у њиховом 
власништву у претходном 
периоду од највише пет година 
-Предузимање мера и радњи у 
циљу утврђивања пореза на 
имовину за период у ком 
обвезници нису задуживани 

 

 

 

 

 

4. 

 
 
 
 
 
Отпис застарелих 
дугова  

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о општем управном поступку 
-Закон о порезима на имовину 
-Закон о инспекцијском надзору 
 

-Праћење пореских обвезника 
који не воде пословне књиге и 
предузимање мера и радњи у 
циљу наплате дуговања која 
нису апсолутно застарела и 
прекида застарелости 
-Отпис релативно застарелих 
дугова по захтеву странке, 
након детаљне канцеларијске 
контроле и увида у службене 
евиденције 
-Отпис апсолутно застарелих 
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дугова по службеној дужности 
 
 

5.  
 
 
Наплата пореских 
обавеза утврђених 
на основу поднетих 
ППИ-2 пријава  

-Закон о финансирању локалне 
самоуправе 
-Закон о пореском поступку и 
пореској администрацији 
-Закон о порезима на имовину 
-Закон о инспекцијском надзору 
-Закон о извршењу и обезбеђењу  
- Закон о привредним друштвима 
- Закон о стечају 
- Закон о привредним друштвима 
 

-Праћење пореских обвезника 
који не воде пословне књиге и 
предузимање мера и радњи у 
циљу наплате неплаћених 
доспелих пореских обавеза 

 

 

 

6. ПРОПИСИ И ЗАКОНИ ПО КОЈИМА ПОСТУПА ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА:  

 
 

1. Закона о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр.18/16 и 95/18), 
2. Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС", број 80/02,… 

и 144/20), 
3. Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр.62/06, …и 111/21), 
4. Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01,... и 144/2020), 
5. Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, бр. 65/13…и 91/19) 
6. Закон о инспекцијском надзору („Сл.гласник РС“, бр.36/15….95/18) 
7. Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, бр.135/04….95/18), 
8. Закон о накнадама за коришћење јавних добара (“Сл.гласник РС” бр.95/18…и 15/21), 
9. Закон о извршењу и обезбеђењу (“Сл.гласник РС” бр.106/15…и 54/19) 
10. Закон о угоститељству (“Сл.гласник РС” бр.17/19) 
11. Закон о планирању и изградњи (“Сл.гласник РС” бр.72/09…и 52/21) 
12. Закон о привредним друштвима (“Сл.гласник РС” бр.36/11…и 109/21) 
13. Закон о стечају (“Сл.гласник РС” бр.104/2009…и 95/18) 
14. Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину 

према количини загађења, односно степену негативног утицаја на животну средину 
који настаје обављањем активности, износима накнада, условима за ослобађање од 
плаћања накнаде или њено умањење, као и критеријумима који су од значаја за 
утицај физичких лица на животну средину (“Сл.гласник РС”, бр.86/19 и 89/19) 

15. Уредба о условима и начину утврђивања висине годишњег износа боравишне таксе 
за физичко лице које пружа угоститељске услуге смештаја у објектима домаће 
радиности и сеоском туристичком домаћинству, као и начин и рокови плаћања 

(“Сл.гласник РС” бр.47/19…и 51/19) 

16. Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину 
према степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем 

активности, износима накнада (“Сл.гласник РС” бр.86/19…и 89/19) 
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Одлуке Општине Нови Бечеј у складу са којима поступа и ради Одељење Локалне пореске 
администрације: 
 

1. Одлука о висине стопе пореза на имовину у општини Нови Бечеј (Службени лист 
општине Нови Бечеј број II 02-433-136/2021) 

2. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2022.годину на територији општине Нови Бечеј 
(Службени лист општине Нови Бечеј број II 02-433-135/2021) 

3. Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне за утврђивање пореза на имовину 
на територији општине Нови Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј број II 02-
433-175/2020) 

4. Одлуку о стопи амортизације у општини Нови Бечеј, за коју се умањује вредност 
непокретности, осим земљишта, која чини основицу пореза на имовину обвезника 
који не води пословне књиге 

5. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина за територију општине Нови 
Бечеј (Службени лист општине Нови Бечеј број II 02-418-1/2019) 

6. Одлука о локалним комуналним таксама (Службени лист општине Нови Бечеј број II 
02-352-46/2018) 

7. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама (Службени 
лист општине Нови Бечеј број II 02-352-1/2019) 

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама (Службени 
лист општине Нови Бечеј број II 02-352-40/2019) 

9. Одлука о боравишној такси (Службени лист општине Нови Бечеј број II 02-434-
20/2011) 

10. Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Ново Милошево 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 25/15) 

11. Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Бочар („Службени 
лист општине Нови Бечеј“ број 25/15) 

12. Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Ново Милошево 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 25/15) 

13. Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Кумане („Службени 
лист општине Нови Бечеј“ број 3/16) 

14. Одлука о увођењу самодоприноса на подручју Месне заједнице Нови Бечеј 
(„Службени лист општине Нови Бечеј“ број 46/11)  

 
 
 
 
 

7. ОПШТИ ЦИЉЕВИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 
 

 
1. Законитост поступање надзираних субјеката у области примене прописа утврђених 
законима и одлукама општине Нови Бечеј 
2. Законитост надзираних субјеката који воде пословне књиге по поднетим пореским 
пријавама 
3. Законитост надзираних субјеката који воде пословне књиге, а нису поднели пореске 
пријаве ППИ-1, а били су у складу са Законом о порезима на имовину у обавези да их 
поднесу 
4. Законитост надзираних субјеката који не воде пословне књиге, а нису поднели пореске 
пријаве ППИ-2 (када закон то налаже) 
5. Праћење пореских обвезника који воде пословне књиге и предузимање мера ради 
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наплате доспелих неизмирених пореских обавеза 
6. Праћење пореских обвезника који не воде пословне књиге и предузимање мера ради 
наплате доспелих неизмирених пореских обавеза 

 
 

8. СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ: 
 

 

 
Редни 
број 

 
 
Специфични циљеви 

 
 
Задатак/активност 

 
 
Индикатори 
резултата 

 
 
Одговорно 
Одељење 

 
Рок у коме 
се задатак 

мора 
извршити 

1.  
 

 
Спровођење закона и 

Одлука  општине 
Нови Бечеј 

 
Инспекцијски надзор у 

поступку канцеларијске 
и теренске контроле, 

сарадња са другим 
надлежним 

инспекцијама, 

правосудним органима, 
катастром, Пореском 

управом 

 
Број издатих решења 

о отклоњеним 
недостацима, број 

дописа упућених 
другим надлежним 

органима, број 

издатих позива, број 
захтева за покретање 

прекршајног 
поступка 

 
 

 
Одељење за 

локалну пореску 
администрацију 

 
 

 
Континуирано 

и по потреби, 
временски рок 

одређен 

решењем 

2.  
 

 
 

Предузимање мера на 
смањењу неправилости 

ППИ-1 

 
 

 
Инспекцијски надзор у 

поступку теренске и 
канцеларијске 

контроле 

 
 

Број издатих 
решења о 

отклоњеним 
недостацима, број 

издатих 

прекршајних 
налога 

Одсек за 
контролу и 

наплату пореза 
на имовину, 

споредних 
пореских 

давања, такси и 

накнада 
правних лица 

 
 

 
 

 
Континуирано 

и по потреби 

3.  
 

 
Предузимање мера на 

смањењу обвезника 
који нису поднели 

ППИ1 

 

 
 

 
Инспекцијски надзор 

у поступку теренске и 
канцеларијске 

контроле 

 
 

Број издатих 
прекршајних 

налога 

Одсек за 
контролу и 

наплату пореза 
на имовину, 

споредних 
пореских 

давања, такси и 

накнада 
правних лица 

 
 

 
Континуирано 

и по потреби 

4.  
Предузимање мера на 

смањењу обвезника 
који нису поднели 

ППИ2 
 

 
Инспекцијски надзор 

у поступку теренске 
канцеларијске 

контроле 

 
 

Број издатих 
прекршајних налога 

 
Одсек за 

контролу и 
наплату пореза на 

имовину и  
споредних 

пореских давања 

 
 

Континуирано 
и по потреби 
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9. АКТИВНОСТИ  

 

• Надзор над применом закона и прописа у поступку 

утврђивања, контроле и наплате јавних прихода 

• Контрола пријава по основу локалних јавних прихода 

• Откривање непријављених објеката и њихово увођење 

у базу података 

• Вођење управног поступка 

• Доношења решења о отклањању неправилности 

• Подношење захтева за покретање прекршајног 

поступка 

• Покретање поступка принудне наплате 

• Припремање извештаја и информација о извршеним 

инспекцијским надзорима 

• Рад на обуци, оспособљавању и упућивању 

запослених на семинаре 

 
Пројектоване активности кроз канцеларијску котролу: 

 
 

Редни 

број 

 

Активности 

месеци 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Контрола ППИ1-пријава    x x x x x x x x x 

2. Контрола ППИ2-пријава x x x x x x x x x x x x 

3. Комунална такса за истицање 

фирме на пословном 

простору 

    x x x x x x x x 

5. Боравишна такса x x x x x x x x x x x x 

6. Накнада за заштиту и 

унапређење животне средине 

       x x x x x 

7. Комунална такса за такси 

стајалишта 

x x x x x x x x x x x x 

8. Накнада за коришћење јавних 

површина 

    х х х      

9. Самодопринос на приходе од 

обављања самосталне 

делатности 

x x x x x x x x x x x x 

10 Принудна наплата x x x x x x x x x x x x 

 

 

 
10. ВАНРЕДНЕ АКТИВНОСТИ 

Ванредни планирани инспекцијски надзор је 10 % у односу на редовни инспекцијски 

надзор. 
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11. ПРОЦЕНА РИЗИКА О ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ ЗА НАПЛАТУ 
ЈАВИХ ПРИХОДА 

 
 

Процену ризика у инспекцијском надзору у циљу реализације Годишњег плана 

инспекцијског надзора Одељења за локалну пореску администрацију општине Нови 

Бечеј у 2022. години, Одељење за локалну пореску администрацију би могло 

извести на основу контролних листа, информација добијених од других инспекција 

и овлашћених органа, односно досадашњег искуства у раду.  

С обзиром да је новим Актом о унутрашњој организацији и систематизацији радних 

места одређено да се Одељење од 01.07.2021.године бави инспекцијским надзором, 

још увек не располажемо подацима како бисмо прецизно могли урадити процену 

ризика. 

 

 

12. ПРЕ

ДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

Обука запослених лица у области пореза на имовину физичких и правних лица и 

у  области принудне наплате. 

 

 

13. НАПОМЕНА 
 
Одељење Локалне пореске администрације Општинске управе Нови Бечеј задржава право 
измене и допуне годишњег плана инспекцијског надзора за 2022. Годину уз сагласност 
координационе комисије. 
 
Годишњи план инспекцијског надзора за 2022. годину ће се редовно ажурирати и 
контролисати у складу са прописима. 
 

 

     Начелник  Одељења за локалну пореску администрацију  

     Ивана Лазаревић 

 


