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-НАЧЕЛНИКУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ- 

  

 

 

ПРЕДМЕТ: Извештај о спроведеном инспекцијском надзору у 2017. години Одсека  

                    локалне пореске администрације 

 

 

У оквиру Одсека локалне пореске администрације у 2017. години извршена је контрола и то:  

 

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

за обвезнике који воде пословне књиге за 2017. годину, 

- контрола тачности и законитости исказаних података о пореском ослобођењу обвезника 

који воде пословне књиге за 2017.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 2017. 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 2017. 

годину. 

 

 

У току 2017. године вршена је контрола тачности, потпуности и законитости изворних јавних 

прихода према другим расположивим подацима.  

 

У ЛПА у 2017. години су извршени следећи радни задаци: 

 

1. Донета су и уручена: 

 351 Решења пореза на имовину физичких лица, 

 15 Решења на име Комунлане таске за истицање фирме на пословном 

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

задужења на рачунима јавних прихода, одговора на захтевима; 

2. Примљене су и обрађене 32 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 5 захтева за плаћање дуговног пореза на рате (репограм) 

5. Издата су 158 пореска уверења; 

 

У Извештајном периоду (01.01.-31.12.2017 године): 

  

- задужење за порез на имовину за физичких лица је ………..    738.344,75 дин. 

- наплаћено је 78,46% што износи………………… …………...   579.317,37 дин. 

- задужење за порез на имовину за правних лица ……………  5.036.726,34 дин. 

- наплаћено је 87,07% што износи ……………………………    4.385.594,99 дин. 

- задужење за комуналну таксу ...................................................  3.437.500,33 дин. 

- наплаћено је 119,28% што износи …………………………...   4.100.369,05 дин 

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

- комунална такса за коришћење простора на јавним повр. .... 16.833.300,00 дин 

- наплаћено је 18,66% ....................................................................    3.141.200,00 дин 

 

 Укупно задужење………………………………………………       26.045.871,42 дин. 

 Укупно наплаћено (46,87%)  ………………..………...……..       12.206.481,41 дин. 

 

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

01.01.2017. до 31.12.2017. године 

 

      

        Инспектор теренске и канцеларијске контроле ЛПА 

               Владан Илић 

 

              _____________________ 


