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I УВОДНИ ДЕО :
Годишњи план инспекцијског надзора Одељења локалне пореске администрације за
2022.годину је донет у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник
РС“, број 36/15, 44/18- др. закон и 95/18).
Годишњи план инспекцијског надзора и контроле, представља преглед задатака и послова
Одељења локалне пореске администрације у 2022.години, кроз непосредну примену Закона
и других прописа и континуираног праћења стања на терену по питању промена на
непокретностима, као и изградњу нових непокретности.
Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења локалне пореске администрације је
повећање ефикасности и транспарентности, као и јачање поверења грађана и то :
-

непосредном применом Закона и других прописа;
спровођењем инспекцијског надзора и решавањем у управним стварима у првом степену;
праћењем стања на терену на територији општине Бечеј;
решавањем у управним стварима у првом степену, праћењем стања на терену и
превентивним деловањем инспекције као средством за остварење циља инспекцијског
надзора.

Инспекцијски надзор и службене контроле спроводе се употребом метода и техника како је
прописано законским и подзаконским актима, који су основа за поступање инспекције.
Послови и задаци из делокруга рада, односно Годишњег плана инспекцијског надзора
Одељења локалне пореске администрације општинске управе Бечеј, за наплату јавних
прихода општине Бечеј, обављају се свакодневно како у свом седишту, тако и на терену на
територији општине Бечеј

1. Циљеви годишњег плана инспекцијског надзора :
Циљ годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена Закона и других
прописа, то јест планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и
планираних мера и активности за увођење у евиденцију непријављених непокретности које
постоје на територији општине Бечеј и проверу исправности података у пријавама за
непокретности које су пријављене.
1.1. Непланиране активности у раду Одељења локалне пореске администрације
Осим планираних активности које се спроводе овим планом, а везане су за инспекцијски
надзор – контролу, едукацију, предвиђене састанке и друге активности у оквиру управе,
спроводе се и непланиране активности.
Непланиране активности се одмах извршавају, а односе се на пријаве грађана, запримљену
електронску пошту, телефонске пријаве, као и непосредна запажања на терену.
1.2. Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по областима и сваком
од степена ризика
Учесталост и динамика су планирани према областима рада и врстама прихода које
Одељење за локалну пореску администрацију администрира.

1.2. Стратегија рада Одељења локалне пореске администрације Бечеј
Специфични циљ
Задатак
Индикатор
Одговорна
Рок
резултата
Стратешко и год.
планирање, те
извештавање о
раду Одељења
ЛПА

Учествовање у
изради годишњег
Плана

Израда годишњег
плана и
објављивање на
web страници
општине

Одељење локалне
пореске
администрације

31.12.2021. године

`

II Организациона структура :
Одељење за локалну пореску администрацију
Назив радног места

Начелник одељења локалне пореске администрације

Број
извршилаца

1

Одељење за принудну наплату и пореско административне послове
Шеф одсека за принудну наплату и пореско административне послове

1

Послови редовне и принудне наплате

0

Службеник у одељењу ЛПА

3

Одсек за локалну пореску инспекцију
Шеф одсека за локалну пореску инспекцију

0

Порески инспектори

4

III Прописи по којима поступа Одељење :
У свим областима :
1. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр. 80/2002,
84/2002- испр., 23/2003 -испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 -др.закон, 62/2006 др.закон, 63/2006 -испр.др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др.закон, 53/2010, 101/2011,
2/2012 – испр. 93/2021, 47/13, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 112/2015, 15/2016, 108/2016,
30/2018, 95/2018, 86/2019 и 144/2020 -надаље ЗППИ);
2. Закон о општем управном поступку („Службени гласник РС“ бр. 18/2016 и 95/2018 аутентично тумачење);
3. Закон о државној управи („Сл.гласник РС“ бр. 79/2005, 101/2007, 95/2010, 99/2014,
47/2018 и 30/2018 -др.закон);
4. Закон о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон,
101/2016 – др. закон и 47/2018);
5. Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011,
93/2012, 99/2013 – усклађивање.изн. 125/2014 – усклађ. Изн. 95/2015 – усклађ.изн. 83/2016,
91/2016 -услађ.изн. 104/2016 – др.закон. 96/2017 – усклађени. Изн. 89/2018 – ускалђени изн.
95/2018, 86/2019 и 126/2020 – др.закон):

5. Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2015 и 44/2018 -др.закон и
95/2018);
6. Закон о инспекцијском надзору („Сл. Гласник РС“, бр. 36/2015 и 44/2018 – др закон и
95/2018);
7.Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Сл. Гласник РС“, бр.
119/2012);
8. Уредба о канцеларијском пословању органа државне управе („Сл. Гласник РС“, бр. 80/92,
45/2016 и 98/2016);
9. Уредба о заједничким елементима процене ризика у инспекцијском надзору („Сл. Гласник
РС“, бр. 81/2015);
10. Одлука о општинској управи („Сл. Лист општине Бечеј“ бр. 21/2020)
11. Одлука о локалним административним таксама („Сл. Лист општине Бечеј“ бр. 2/2009 и
3/2010):
У области пореза на имовину :
1. Закон о порезима на имовину („Сл. Гласник РС“ бр. 26/2001, „Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/2002 –
одлука СУС и „СЛ. Гласник РС“ бр. 80/2002, 80/2002- др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009,
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012- одлука УС, 47/2013, 68/2014- др. закон, 95/2018,
99/2018, 86/2019 и 144/2020- одлука УС);
2. Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имновину („Сл.
Гласник РС“, бр. 108/2013, 101/2017, 48/2018, 104/2018, 93/2019 и 151/2020);
3. Закон о културним добрима („Сл. Гласник РС“, бр. 71/94, 52/2011- др. закони и 99/2011);
4. Закон о пољопривредном земљишту („Сл. Гласник РС“, бр. 62/2006, 65/2008- др. закон,
41/2009, 112/2015, 112/2015, 80/2017 и 95/2018);
5. Закон о основама својинскоправних односа („Сл. Лист СФРЈ“, бр. 6/80 и 36/90, „Сл. Листа
СРЈ“, бр. 29/96 и „Сл. Гласник РС“, бр. 115/2005 – др. закон).
У области комуналних такси :
1. Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. Лист општине Бечеј“, бр. 11/2012, 8/2013 и
11/2014).
У области утврђивања накнаде за заштиту и унапређење животне средине :
1. Закон о заштити нживотне средине („Сл. Гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 – др.
закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон);
2. Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према
степену негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности,
износима накнада, условима за њено умањење, као и о критеријумима који су од значаја за
утицај физичких лица на животну средину („Сл. Гласник РС“, бр. 86/2019 и 89/2019);

IV План и програм инспекцијског надзора
Инспекцијски надзор и канцеларијска контрола спроводи се у складу са законским и
подзаконским актима уз обавезно коришћење контролних листа.
Активности у оквиру пословног процеса Одељења:
Редни
број

1.

2.

3.

4.

5.

Програм и циљ надзора

Начин вршења активности

Контрола тачности, потпуности
и усклађеност са законом
исказаних података о
утврђеном порезу у пореској
пријави ППИ -1, за 2022. год.
обвезника који воде пословне
књиге

Пореска контрола пореских
пријава увидом у поднету
документацију и службене
евиденције којом располаже
Одељење, приступање
подацима других органа и
организација, евентуално
контрола на терену на
непокретностима обвезника.

Контрола тачности, потпуности
и усклађености са законом
исказаних података о пореском
ослобађању у пореским
пријавама за 2022. годину
обвезника који воде пословне
књиге

Пореска контрола поднетих
пореских пријава увидом у
поднету документацију и
службене евиденције којима
располаже одељење,
приступање подацима других
органа и организација,
евентуално контрола на
терену, на непокретностима
обвезника

Контрола пореских обвезника
који воде пословне књиге који
се налазе у евиденцијама
Одељења, а који нису поднели
пореску пријаву ППИ -1 за
утврђивање пореза на имовину
за 2022.год. у складу са
законским одредбама

Пореска контрола у
службеним евиденцијама
Одељења и подаци других
органа и организација, да ли
је дошло до промене основа
за опорезивање код
конкретног обвезника,
евентуално контрола на
терену на непокретностима
обвезника

Службеник Рок вршења
одговоран активности
за
спровођење
активности

Порески
инспектор

од 01.04.2022.
до 31.12.2022.
континуирано
и по потреби

Порески
инспектор

од 01.04.2022.
до 31.12.2022.
континуирано
и по потреби

Порески
инспектор

од
01.04.2022.до
31.12.2022.
Континуирано
и по потреби

Подношење прекршајних
пријава пореским обвезницима
који воде пословне књиге и
који се налазе у евиденцијама
Одељења, а који нису поднели
пореску пријаву ППИ -1 за
2022.годину у законском року

Праћење поднетих пореских
пријава ППИ -1 до 31.03.2022.
пореских обвезника који нису Порески
поднели пореске пријаве у
инспектор
наведеном року, а од раније
се налазе у службеним
евиденцијама Одељења као
порески обвезници који воде
пословне књиге

од 01.04.2022.
до 31.12.2022.
Континуирано
и по потреби

Контрола тачности, потпуности
и законитости исказаних
података о утврђеном порезу у
пореским пријавама за раније
године, обвезника који воде
пословне књиге

Пореска контрола поднетих
пореских пријава, увидом у
поднету документацију и
службене евиденције којима
располаже одељење,
приступање подацима других

Континуално и
по потреби

Порески
инспектор

органа, евентуално контрола
на терену на непокретностима
обвезника
6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Контрола пореских обвезника
који воде пословне књиге, а
који се не налазе у
евиденцијама Одељења, а који
нису поднели благовремено
пореску пријаву у законском
року за утврђивање пореза на
имовину за 2022.годину

Пореска контрола у
службеним евиденцијама
Одељења и подаци других
органа и организација и
обавезна контрола на терену
на непокретностима
обвезника

Порески
инспектор

Континуирано
и по потреби

Подношење прекршајних
пријава пореским обвезницима
који воде пословне књиге, а
који се не налазе у
евиденцијама Одељења, а који
нису поднели пореску пријаву
ППИ -1, благовремено у
законском року за 2022.годину

Праћење поднетих пореских
пријава ППИ-1, до 31.03.2022.
пореских обвезника који нису
поднели пореске пријаве ППИ Порески
-1 у законском року, а не
инспектор
налазе се од раније у
службеним евиденцијама
Одељења, као обвезници
пореза који воде пословне
књиге

од 01.04.2022.
до 31.12.2022.
Континуирано
и по потреби

Подношење прекршајних
пријава пореским обвезницима
који воде пословне књиге, а
који нису платили доспеле
пореске обавезе у законском
року

Праћење доспелости плаћања
пореских обавеза у законском Порески
року, обвезника који воде
инспектор
пословне књиге, увидом у
службену документацију
Одељења

Контрола и обрачун пореза на
имовину пореских обвезника
који не воде пословне књиге у
пореској пријави ППИ – 2,
према подацима из примљених
уговора о промету
непокретности и решења о
наслеђивању

Пореска контрола утврђивања
података из примљених
уговора о промету
непокретности и решења о
Порески
наслеђивању са стањем у
инспектор
евиденцијама Одељења,
евентуално контрола на
терену, на непокретностима
обвезника

Континуирано
и по потреби

Подношење прекршајних
пријава пореским обвезницима
које не воде пословне књиге, а
који нису платили доспеле
пореске обавезе у законском
року

Праћење доспелости плаћања
пореских обавеза у законском
року, обвезнике који не воде
Порески
пословне књиге, увидом у
инспектор
службену документацију
Одељења

Континуирано
и по потреби

Контрола тачности, потпуности
и законитости подношења
пријава за утврђивање
накнаде за заштиту животне
средине и

Пореска контрола подношења
пријава за утврђивање
накнаде за заштиту животне
средине, увидом у
Порески
документацију којом
инспектор
располаже Одељење, као и
приступањем подацима других
органа и организација,
нарочито АПР-а и подношење
прекршајних пријава за не
подношење пријаве у
законском року

Подношење прекршајних
пријава обвезницима накнаде

Праћење поднетих пореских
пријава накнаде за заштиту

Континуирано
и по потреби

Од 01.08.2022.
до 31.12.2022.
континуирано

12.

13.

14.

14.

15.

14.

15.

за заштиту и унапређење
животне средине, који нису
поднели пријаву у законском
року, или уплатили доспеле
обавезе на име накнаде за
заштиту и унапређење
животне средине у законском
року

животне средине у службеним Порески
евиденцијама Одељења у
инспектор
законском року, као и
праћење доспелости уплата
накнаде за заштиту животне
средине у законском року у
службеним евиденцијама
Одељења

Контрола тачности, потпуности
и усклађености са законом
комуналне таксе за истицање
фирме, боравишне таксе и
других такси из надлежности
Одељења

Пореска контрола подношења
пријава за утврђивање
осталих јавних прихода
упоређивањем са службеним Порески
евиденцијама Одељења и са
инспектор
подацима других органа и
организација и по потреби
провера на терену

Контрола осталих изворних
јавних прихода према другим
расположивим подацима

Пореска контрола увидом у
службене евиденције
Одељења и евентуално других Порески
органа и организација и по
инспектор
потреби контрола на терену
на непокретностима
обвезника

Контрола репрограма

Контрола плаћања одобрених
репрограма у складу са
Решењем и службеним
евиденцијама Одељења

Шеф
Одсека за
принудну
наплату

Принудна наплата пореских
обавеза утврђених на основу
поднетих ППИ- 1 пријава у
циљу наплате неуплаћених
доспелих пореских обавеза

Праћење дуговања пореских
обвезника у службеним
евиденцијама Одељења, који
воде пословне књиге и
предузимање законом
прописаних мера и радњи у
циљу наплате неуплаћених а
доспелих пореских обавеза

Принудна наплата пореских
обавеза утврђених на основу
поднетих ППИ -2 пријава у
циљу наплате неуплаћених
доспелих пореских обавеза

Праћење доспелих, а не
уплаћених дуговања пореских
обвезника у службеним
евиденцијама Одељења који
не воде пословне књиге и
предузимање законом
прописаних мера и радњи у
циљу наплате неуплаћених
пореских обавеза

Принудна наплата накнаде за
заштиту и унапређење
животне средине у циљу
наплате а не уплаћених
доспелих пореских обавеза

Праћење доспелих, а не
уплаћених дуговања пореских
обвезника у службеним
евиденцијама Одељења на
име накнаде за заштиту и
унапређење животне средине

Принудна наплата комуналне
таксе за истицање фирме на
пословном простору,

Праћење доспелих, а не
уплаћених дуговања пореских Послови
обвезника у службеним
редовне и

Континуирано
и по потреби

Континуирано
и по потреби

По потреби

Континуирано
и по потреби

Послови
редовне и
принудне
наплате

Континуирано
и по потреби

Послови
редовне и
принудне
наплате

Континуирано
и по потреби

Послови
редовне и
принудне
наплате

Континуирано
и по потреби

Континуирано
и по потреби

боравишне таксе и других
такси из надлежности
Одељења у циљу наплате
доспелих, а не уплаћених
такси

евиденцијама Одељења на
име комуналне таксе за
истицање фирме, боравишне
таксе и других такси из
надлежности Одељења

принудне
наплате

V Циљеви
5.1. Циљеви :
Циљеви годишњег Плана инспекцијског надзора за пореске инспекторе Одељења локалне
пореске администрације за 2022.годину јесу контроле пореских пријава и надзор над
применом закона и прописа у поступку утврђивања, контроле и наплате јавних прихода, као
и увођење у евиденцију непријављених непокретности које постоје на територији општине
Бечеј и проверу исправности података у пријавама за непокретности које су пријављене, као
и наплата неуплаћених пореских обавеза.
5.2. Специфични циљеви :
Специфични циљеви – Шта желимо постићи ?
Задатак / активности – Како ћемо постићи специфичне циљеве и које задатке ?
Индикатори резултата – Како меримо задатке/активности ?
Одговорна организациона јединица–Ко је одговоран за спровођење задатка/активност?
Рок у којем се задатак/активност мора завршити – Када задатак/активност мора бити
завршен ?
Редни
број

Задатак/активност
Специфични циљеви
Шта желимо постићи ? Kako ћемо постићи специфичне
циљеве ? Које специфичне
циљеве задатке/активности
морамо предузети?

Одговорна
организациона
јединица

Рок у којем се
задатак/активност
мора завршити

Ко је одговоран
за спровођење
активности и
задатака?

Када задатак/
активност мора
бити извршена?

1.

Примена Закона и
аката општине Бечеј

Инспекцијски надзор у поступку Одељење за
канцеларијске контроле, на
локалну пореску Континуирано и
терену, као и сарадња са
администрацију по потреби
другим државним органима

2.

Предузимање мера на
смањењу обвезника
који нису поднели
ППИ -2

Инспекцијски надзор на терену Одељење за
на адреси надзираног субјекта локалну пореску Континуирано и
администрацију по потреби

3.

Предузимање мера и
радњи на смањењу
неправилности у
ППИ - 1

Инспекцијски надзор у поступку Одељење за
канцеларијске контроле и на
локалну пореску Континуирано и
терену у седишту надзираног
администрацију по потреби
субјекта

4.

Предузимање мера на
смањењу броја
обвезника који нису
поднели ППИ - 2

Инспекцијски надзор на терену, Одељење за
на адреси надзираног субјекта локалну пореску Континуирано и
администрацију по потреби

5.

Смањење доспелих
Израда и уручење опомена и
неизмирених пореских покретање поступка принудне
обавеза обвезника
наплате
који воде пословне

Одељење за
локалну пореску Континуирано и
администрације по потреби

књиге
6.

Смањење доспелих
Израда и уручење опомена и
неизмирених пореских покретање поступка принудне
обвезника који не воде наплате
пословне књиге

Одељење за
локалну пореску Континуирано и
администрацију по потреби

7.

Обука,
Рад на обуци, оспособљавању и Одељење за
оспособљавање,
упућивању запослених на
локалну пореску Континуирано и
семинари, едукације у семинаре
администрацију по потреби
вршењу инспекцијског
надзора

VI Период у коме ће се вршити контрола пројектованих активности :
Ред.
број
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Активности - контроле

Месеци
I

II III IV

Kонтрола подношења пореских
пријава и контрола тачности,
потпуности и законитости ППИ- 1,
пореза на имовину пореских обвезника
који воде пословне књиге

V

VI VII VIII IX

X XI XII

х

х х

х

х

х

х

х

х

Контрола пореских обвезника који
воде пословне књиге и који се налазе
у евиденцијама Одељења, а нису
поднели пореску пријаву за
утврђивање пореза на имовину за
2022.годину.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Контрола пореских обвезника који
воде пословне књиге, а који се не
налазе у службеним евиденцијама
Одељења, а нису поднели пореску
пријаву за утврђивање пореза на
имовину за 2022.годину

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Контрола подношења пореских
пријава, ППИ -2, пореза на имовину за
2022.годину, пореских обвезника који
не воде пословне књиге према
подацима из примљених уговора о
промету непокретности и решења о
наслеђивању

х

х

Подношење прекршајних пријава
пореским обвезницима који воде
пословне књиге, а који нису поднели
пореску пријаву ППИ -1 пореза на
имовину,за 2022. годину у скалду са
законским одредбама
Контрола тачности, потпуности и
законитости подношења пријава за
утврђивање накнаде за заштиту и
унапређење животне средине
Контрола тачности, потпуности и
усклађености са законским одредбама,
комуналне таксе за истицање фирме,
боравишне таксе и других такси из

х

х

х

х

х

х

х

надлежности Одељења.
8.

9.

Контрола наплате пореских дуговања
пореза на имовину пореских обвезника х
који воде пословне књиге

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Контрола наплате пореских дуговања
пореза на имовину пореских обвезника х
који не воде пословне књиге

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

10.

Контрола наплате накнаде за заштиту
и унапређење животне средине

х

11.

Контрола репрограма

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

12.

Подношење прекршајних пријава
пореским обвезницима који не воде
пословне књиге, а који нису платили
доспеле пореске обавезе у законском
року

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

13.

14.

х

х

Подношење прекршајне пријаве
обвезницима накнаде за заштиту и
унапређење животне средине, који
нису поднели пријаву у законском
року, или уплатили доспеле обавезе
Принудна наплата доспелих, а не
уплаћених пореских обавеза, као и
доспелих, а не уплаћених накнада за
заштиту и унапређење животне
средине и других комуналних такси

х

х

х

х

х

х

х

х

VII Процена ризика у инспекцијском надзору Одељења локалне пореске
администрације
Процена ризика у инспекцијском надзору Одељења локалне пореске администрације, у циљу
реализације плана и програма рада Одељења у 2022. години, вршиће се у складу са
Правилником о посебним елементима процене ризика, учесталости вршења инспекцијског
надзора, на основу процене ризика и посебним елементима плана инспекцијског надзора
пореских инспектора Одељења локалне пореске администрације и на основу резултата
добијених применом контролних листа у виду опредељеног броја бодова и њиховог распона
исказаног у табели за утврђивање ризика.
Од значаја за процену ризика биће и информације и добијени подаци од других инспекција,
овлашћених органа и организација, као и анализа стања, односно искуство у досадашњем
вршењу инспекцијског надзора.
VIII Завршне напомене
Одељење локалне пореске администрације може вршити измене и допуне Годишњег плана
инспекцијског надзора за 2022.годину
Годишњи план инспекцијског надзора ће се редовно ажурирати и контролисати у складу са
прописима.
Начелник ЛПА
________________
(Душан Јовановић)

