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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

и показатељи делотворности 

 инспекцијског надзора за 2016. годину 

 
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода, кроз послове дефинисане за  

пореске инспекторе канцеларијске контроле, пореске инспекторе теренске контроле и 

пореске инспекторе наплате, обавља послове инспекцијског надзора у области контроле, 

утврђивања и наплате локалних јавних прихода и стара се о примени Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији, Закона о општем управном поступку, Закона о 

порезима на имовину, Општинској одлуци о локалним комуналним таксама, Општинској 

одлуци о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине Инђија, Закону о 

финансирању локалне самоуправе, од стране надзираних субјеката – правних лица, 

предузетника и  физичких лица – обвезника локалних јавних прихода. 

Приликом инспекцијског надзора из свог делокруга непосредно се примењују  

одредбе о пореској контроли дефинисане Законом о пореском поступку и пореској 

админстрацији који је  посебан – секторски закон као и одредбе Закона о инспекцијском 

надзору  у погледу питања инспекцијског надзора и службене контроле која нису уређена 

основним законом – Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

Одељење врши контролу подношења пореских пријава, контролу исправности 

поднетих пореских пријава као и  контролу редовног плаћања пореских обавеза утврђених 

решењима овог органа од стране надзираних субјеката – пореских обвезника локалних јавних 

прихода, а са циљем остваривања законитог пословања и понашања надзираних субјеката у 

складу са  Законом о пореском поступку и пореској администрацији, као и смањење ризика 

од настанка штетних догађаја (не подношење пореске пријаве, подношење нетачне пореске 

пријаве , неплаћање пореза у роковима )  који за последицу имају смањење утврђених и 

наплаћених локалних јавних прихода.  

 

1) Превентивно деловање инспекције у циљу спречавања или битног умањења 

вероватних настанака штетних последица по законом заштићена добра, права и 

интересе се огледа у: 

А. Контроли и утврђивању јавних прихода: 

-физичких лица - у складу са Законом о пореском поступку и пореској 

администрацији и Законом о порезима на имовину, идентификовано је 2185 

пореских обвезника за контролу, задуживање и плаћање пореза на имовину и 

накнаде за заштиту и унапређење животне средине, од чега је 676 пореских 

обвезника поднело пореске пријаве у Законом утврђеном року а за преосталих 

1509 порески инспектори Одељења су послали позив за подношење пореских 

пријава у складу са Законом о пореском поступку и пореској админстрацији и 

Законом о порезима на имовину. 

Одељење је након извршених пореских контрола донело 21509 решења о 

утврђеној обавези плаћања пореза на имовину физичких лица, као и 23290 решења 

о утврђеној обавези плаћања накнаде за заштиту и унапређење животне средине. 



-правних лица и предузетника- у складу са Законом о пореском поступку и 

пореској администрацији и Законом о порезима на имовину идентификовано је 342 

пореских обвезника за задуживање и плаћање пореза на имовину и накнаде за 

заштиту и унапређење животне средине, од чега је 321 поднело пореске пријаве у 

Законом утврђеном року а за преосталих 21 порески инспектори Одељења су 

послали позив за подношење пореских пријава у складу са Законом о пореском 

поступку и пореској администрацији и Законом о порезима на имовину. 

Одељење је након извршених пореских контрола донело 321 решење о 

утврђеној обавези плаћања пореза на имовину правних лица и предузетника, као и 

204 решења о утврђеној обавези плаћања накнаде за заштиту и унапређење 

животне средине. 

-правних лица и предузетника- у складу са Законом о пореском поступку и 

пореској администрацији и Закону о финансирању локалне самоуправе  

идентификовано је 388 пореских обвезника за задуживање и плаћање локалних 

комуналних такси-по свим тарифама општинске Одлуке, од чега је 368 поднело 

пореске пријаве у Законом утврђеном року а за преосталих 20 пореских обвезника 

су порески инспектори Одељења послали позив за подношење пореских пријава у 

складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 

Одељење је након извршених пореских контрола донело 388 решења о 

утврђенима обавезама плаћања локалних комуналних такси-по свим тарифама 

општинске Одлуке. 

 

Б. Наплати јавних прихода: 

Одељење је  квартално слало налоге за плаћање са износима по рачунима јавних 

прихода из надлежности Одељења, и то физичким лицима и предузетницима- 

укупно  190.372 налога за уплату. 

 

2) Обавештавање  јавности,  пружање  стручне  и  саветодавне  подршке 

надзираним  субјектима  или  лицима  која  остварују  одређена  права  у 

надзираним субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући 

издавање аката о  примени прописа се спроводи објављивањем на званичној 

интернет страници општине Инђија  прописа из надлежности овог Одељења- 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији, Закона о општем 

управном поступку, Закона о порезима на имовину, Општинској одлуци о 

локалним комуналним таксама, Општинској одлуци о накнади за заштиту и 

унапређење животне средине општине Инђија, Закону о финансирању локалне 

самоуправе, Решења о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности по зонама за 2016.г. и Одлуке о утврђивању висине стопе пореза на 

имовину, одређивању зона и утврђивању коефицијента за сваку зону за 2016. 

годину и други прописи. 

 

3) Корективно деловање инспекције се огледа у: 

 

А. Контроли и утврђивању јавних прихода: 

-физичких лица-која  нису поступилa у складу са Законом о пореском поступку и 

пореској администрацији и Законом о порезима на имовину, односно нису поднели 

пореске пријаве пореза на имовину ППИ-2 за 2016.годину и након послатог позива 

за подношење пореске пријаве, па су порески инспектори Одељења послали позив 

за пореску канцеларијску контролу и спровели поступак пореске канцеларијске 

контроле – укупно 112 пореских обвезника, у складу са Законом о пореском 

поступку и пореској администрацији и Законом о порезима на имовину.  

Одељење је након спроведених поступака пореских контрола донело 112 

решењa о канцеларијској контроли. 

 

 

 



-правних лица и предузетника- којa су нису поступили у складу са Законом о 

пореском поступку и пореској администрацији и Законом о порезима на имовину 

односно нису поднели пореске пријаве пореза на имовину ППИ-1 за 2016.годину 

и након послатог позива за подношење пореске пријаве, па су порески инспектори 

Одељења послали позив за пореску канцеларијску контролу и спровели поступак 

пореске канцеларијске контроле у складу са Законом о пореском поступку и 

пореској администрацији и Законом о порезима на имовину – укупно 15 пореских 

обвезника. 

Одељење је након спроведених поступака пореских контрола донело 15 

решењa о канцеларијској контроли. 

 

Б. Наплати јавних прихода: 

Одељење је донело 5744 опомене за плаћање по рачунима јавних прихода из 

надлежности Одељења за физичка лица и предузетнике. 

Одељење је донело 12 опомена за плаћање по рачунима јавних прихода из 

надлежности Одељења за правна лица. 

Одељење је донело 80 решења о забрани располагања на новчаним средствима 

дужника - блокаде и забране на лична примања за физичка лица и предузетнике. 

Одељење је донело 7 решења о забрани располагања на новчаним средствима 

дужника - блокаде рачуна за правна лица. 

 

4) У погледу остварења плана редовних инспекцијских надзора извршена је: 

- пореска контрола пореских пријава пореза на имовину  физичких лица ППИ-2 –

укупно 3204 пореских обвезника, 

-пореска контрола пореских пријава пореза на имовину  правних лица  ППИ-1 –

укупно 374 пореских обвезника  

-пореска контрола пореских пријава локалних комуналних такси –укупно 388 

пореских обвезника-правних лица и предузетника    

 

У погледу остварењу плана ванредних инспекцијских надзора извршена је: 

- пореска контрола пореских пријава пореза на имовину  ППИ-2 –укупно 112 

пореских обвезника-физичких лица 

-пореска контрола пореских пријава пореза на имовину  ППИ-1 –укупно 15 

пореских обвезника-правних лица   

-пореска контрола пореских пријава локалних комуналних такси –укупно 20 

пореских обвезника-правних лица и предузетника   

  

Одељење је кроз редован и ванредни инспекцијски надзор током 2016.г. 

наплатило укупно 326.732.282,20 динара: 

- кроз редовни надзор укупно 302.958.889,40 динара. 

- кроз ванредни надзор укупно 23.773.392,80 динара. 

 

 

5) На нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором 

кога врше друге инспекције Одељење је извршило 23 пореске контроле и 

задужења правних лица и предузетника у сарадњи са комуналном инспекцијом, 

која је вршила контролу заузећа јавних површина-летње баште  и Одељења за 

урбанизам која је из делокруга своје надлежности проследила по службеној 

дужности решења о озакоњењу објеката – укупно 747 решења, решења о заузећу 

јавних површина, рекламних паноа и заузеће грађевинским материјалом- укупно 

137 решења. 

 

 

 

 



6) Инспекцијски надзор обављају два пореска инспектора канцеларијске контроле,  

један порески инспектор теренске контроле и два пореска инспектора наплате. У 

вршењу инспекцијског надзора порески инспектори су користили податке, 

материјалне и техничке ресурсе АПР, Пореске управе, РГЗ СКН, МУП и других 

државних органа и иnституција. 

 

7) У погледу законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору 

евидентирано је 12 жалби од тога решено 7 жалби у првостепеном поступку, 2 

жалбе прослеђене надлежном другостепеном органу, док су 3 жалбе у поступку 

решавања. 

 

 

8) Обука и други облици стручног усавршавања инспектора, односно 

службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора, се огледало током 

2016.г. на одлазак на семинаре из области примене пореских прописа у поступку 

пореске контроле-укупно 2 пореска инспектора на 3 семинара. 

 

 

 

                                                                                        НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА: 

                                                                                    дипл.ецц. Бранко Деспотовић, с.р. 

                                                        

                                                                 

 


