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ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ У 2019. ГОДИНИ

Надлежни орган за координацију инспекцијског надзора над пословима из
изворне надлежности Општине Бач, је дало позитивно мишљење дана 28.12.
2018. године, број: 06-30-3/2018-IV-02.

Октобар, 2018.

Годишњи план инспекцијског надзора и контроле Одељења за финансије и
буџет Општинске управе Бач (у даљем тексту: Одељење) за 2019. годину
доноси се у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору
(Сл.гласник РС, бр.36/15 и 44/2018 – др. Закон).
Годишњи план инспекцијског надзора и контроле садржи општи приказ
задатака и послова Одељења у 2018. годину, непосредне примене закона и
других прописа, праћење стања на територији Општине Бач –
евидентирање, контролу и наплату изворних прихода ЈЛС.
Општи подаци:
Број инспектора: У локалној пореској администрацији систематизовано је 1
(једно) радно место пореског инспектора.
Послови пореског инспектора:
-обавља послове контроле законитости и правилности обрачунавања
благовремености плаћања локалних јавних прихода,
-припрема нацрт решења којима се налаже отклањање утврђених
неправилности у поступку контроле,
-контролише подношење пореских пријава за утврђивање локалних јавних
прихода,
-пружа основну правну помоћ и појашњава пореским обвезницима начине
о модуле за испуњење порских обавеза,
-припрема извештаје у вези контроле локалних јавних прихода,
-израда плановаредовне и принудне наплате локалних јавних прихода и
праћење њиховог извршења,
-организовање и учествовање у координирању и праћењу послова и
поступка израде пореског завршног рачуна
-учествовање у изради методолошких упутстава у вези пореске контроле
локалних јавних прихода;
-праћење и усмеравање одлучивања по поднетим захтевима за
прекњижавање и повраћај локалних јавних прихода;
-извршава послове редовне и принудне наплате,
-пружа стручну административно – техничку помоћ странкама, − вођење
првостепеног управног поступка по жалбама пореских обвезника
изјављених против управних аката донетих у пореском поступку;
-врши и друге послове по налогу руководиоца Одељења и начелника
Општинске управе
Прописи по којима поступа Одељење:
-Закон о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006,
47/2011...89/2018),
-Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС", бр. 18/2016),

-Закон о пореском поступку и пореској администрацији ("Сл.гласник РС",
бр.80/02, 84/02...и 95/18),
-Закон о порезима на имовину ("Сл.гласник РС", бр.26/01, 42/02....и 99/18),
-Закон о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС", бр. 36/2015, 44/2018 др. закон и 95/2018)
-Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских
пријава за утврђивање пореза на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 48/2018)
-Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине
Бач ("Сл.лист Општине Бач“, бр. 22/13)
-Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији општине
Бач (Општинско веће Општине Бач, 92. седница одржана 14. новембра
2018.)
-Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист Општине Бач“, бр. 3/13
и 9/13)
-Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине на
територији Општине Бач („Сл. лист Општине Бач“, бр. 11/2010 и 3/2012)
Циљ годишњег плана инспекцијског надзора:
Циљ годишњег плана инспекцијског надзора је: У 2019. години, осим
редовних активности, планира се евиденција непријављених објеката на
територији општине, како би се побољшала постојећа база пореских
обвезника као и интензивније покретање поступака принудне наплате
локалних јавних прихода по свим основима.
Пословни процес:
* Инспекцијски надзор из области пореске контроле на територији
Општине Бач
Активности у оквиру пословног процеса:
- Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о
утврђеном порезу у пореским пријавама за 2019. годину обвезника
који воде пословне књиге
- Контрола тачности и законитости исказаних података о пореском
ослобођењу у пореским пријавама за 2019. годину обвезника који
воде пословне књиге
- Контрола пореских обвезника који воде пословне књиге који се налазе
у евиденцији обвезника, а нису поднели пореску пријаву за
утврђивање пореза на имовину за 2019. годину
- Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о
утврђеном порезу у пореским пријавама за раније године, обвезника
који воде пословне књиге

- Контрола изворних јавних прихода према подацима из аката донетих
по Закону о озакоњењу објеката и Закону о планирању и изградњи
- Контрола пореза на имовину према подацима из примљених уговора
и решења о промету непокретности
- Контрола обвезника пореза на имовину поређењем са подацима из
пријава за накнаду за заштиту и унапређење животне средине
- Контрола изворних јавних прихода према другим расположивим
подацима.
- Контрола података исказаних у пореским пријавама обвезника који не
воде пословне књиге, на терену.
Одељење за финансије и буџет задржава право измене и допуне
годишњег плана инспекцијског надзора за 2019. годину.
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