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-НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ- 

  

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај о спроведеном инспекцијском надзору у 2018. години Одсека  

                    локалне пореске администрације 

 

 

У оквиру Одсека локалне пореске администрације у 2018. години извршена је контрола и то:  

 

- тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном Порезу на имовину 

за обвезнике који воде пословне књиге за 2018. годину, 

- контрола тачности и законитости исказаних података о пореском ослобођењу обвезника 

који воде пословне књиге за 2018.годину,  

- контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном Порезу на 

имовину обвезника који воде пословне књиге по пореским пријавама за претходне године 

- контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података у пореским пријавама 

за утврђивање Пореза на имовину обвезника који не воде пословне књиге за 2018. годину 

- контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података у пореским пријавама 

ради утврђивања Пореза на имовину обвезника који не  воде пословне књиге за претходне 

године  

- вршена је и контрола изворних јавних прихода према подацима, односно решењима о 

промету непокретности примљених од јавних бележника 

- вршена је контрола пореских обвезника чији годишњи промет прелази 50.000.000 динара  

ради утврђивања  Комуналне таксе за истицање фирме на пословно простору за 2018. 

годину. 

 

 

У току 2018. године вршена је контрола тачности, потпуности и законитости изворних јавних 

прихода према другим расположивим подацима.  

 

У ЛПА у 2018. години су извршени следећи радни задаци: 

 

1. Донета су и уручена: 

 349 Решења пореза на имовину физичких лица, 

 17 Решења на име Комунлане таске за истицање фирме на пословном 

простору, 
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 51 Решења о прекњижењу, повраћају, сторнирању погрешно евидентираних 

задужења на рачунима јавних прихода, одговора на захтевима; 

2. Примљене су и обрађене 13 пореске пријаве за имовину физичких лица (ППИ-2 

образац); 

3. Примљене су и обрађене 29 пореске пријаве за имовину правних лица (ППИ-1 

образац); 

4. Примљена су и обрађена 45 захтева за плаћање дуговног пореза на рате (репограм) 

5. Издата су 169 пореска уверења; 

 

У Извештајном периоду (01.01.-31.12.2018 године): 

  

- задужење за порез на имовину за физичких лица је ………..    745.910,49 дин. 

- наплаћено је 87,96% што износи………………… …………...   849.403,20 дин. 

(наплаћено је и део дуговања из претходних година) 

- задужење за порез на имовину за правних лица ……………  4.963.585,62 дин. 

- наплаћено је 83,72% што износи ……………………………    4.385.594,99 дин. 

- задужење за комуналну таксу ...................................................  3.730.833.59 дин. 

- наплаћено је 101.51% што износи …………………………...   4.395.757,31 дин 

(више наплаћена комунална такса је по задужењима из ранијих година) 

 

 Укупно задужење………………………………………………       9.440.329,70 дин. 

 Укупно наплаћено (95,05%)  ………………..………...……..        9.874.592,63дин. 

 

 

Прилог уз извештај: Извештај о стањима на рачунима обвезника по рачунима за период од 

01.01.2017. до 31.12.2018. године. 

 

14.06.2018. године сам положио Државни испит за инспекторе према Правилнику о програму и 

начину спровођења испита за инспектора. 

У току 2018. године није било теренских контрола. 

Израђен је Годишњи план инспекцијског надзора за 2019. годину. Такође су израђене и нове 

контролне листе за теренску и канцеларијску контролу. 

 

      

        Инспектор теренске и канцеларијске контроле ЛПА 

               Владан Илић 

 

               


