
ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ  

ЗА 2021. ГОДИНУ 

  
У току 2021. године Локална пореска администрација је таксативно наведено, 
донела следећа акта и спровела доле набројане поступке: 
1. Решења о одлагању плаћања дугованог пореза, односно репрограму, укупно 
235 
2. Решења о отпису дуга због застарелости, укупно 565 
3. Решења о прекњижавању дуга/уплате, укупно 98 
4. Решења о порезу на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 
2020.годину, укупно 11.647 
5. Решења о порезу на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 
период 2015-2019.годину, укупно 22  
6. Накнада за заштиту и унапређење животне средине, укупно 1.231 решења 
7. Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, укупно 131 
решење 
8. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе за 2019.годину, укупно 28 решења 
9. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 
пословног простора у пословне сврхе за 2020.годину, укупно 35 решења 
10. Решења о исправци грешке, правна лица, укупно 5 решења 
11. Решења о исправци грешке, физичка лица, укупно 49 решења 
12. Решења о промени намене пољопривредног земљишта, укупно 4 решења 
13. Решење о наслеђивању дуга, укупно 88 решења 
14 Жалбе другостепеном органу, односно Министарству финансија, Сектору за 
другостепени порески и царински поступак, укупно 5 управних поступака 
15. Уверења и измиреним јавним приходима за правна лица, укупно 140 
уверења 
16. Уверења и измиреним јавним приходима за физичка лица, укупно 2.528 
уверења 
17. Број евидентираних пореских пријава (ППИ2), укупно 16.661  
18. Пореске пријаве пореза на имовину правних лица у 2020. години, пријаве 
прегледане, евидентиране и прокњижене, укупно 173 
19. Предмети обрађени и упућени Агенцији за привредне регистре, укупно 60 
20. Такси дозволе, укупно 38 
21. Решења о одобрењу такси возила, укупно 18 
22. Потврде полицији о издававању такси дозволе, укупно 22 
23. Опомене правна лица, укупно 169 
24. Опомене физичка лица, укупно 9.159 
 
Поред наведених предмета, запослени Одељења за локалну пореску 
администрацију на шалтеру Услужног центра Општинске управе Нови Бечеј у 
великом броју случајева решавају предмета одмах, по јављању странке и 
обвезника, поштујући Закон о пореском поступку и пореској администрацији, као и 
Закон о управном поступку. Не води се евиденција и попис броја измењених 
пореских пријава, нити сторнираних решења, посебно у случајевима када је 
грешка очигледна и њена исправка не захтева пуно времена. 
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