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О РАДУ СПРОВЕДЕНОГ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ОДЕЉЕЊ А ЗА УТВРЂИВАЊЕ И НАПЛАТУ
ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА ЗА 2017.ГОДИНИНУ
Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода Општинске управе општине
Голубац 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 инспекцијском надзору, Закона о општем управном поступку, Закона о
порезима на имовину, Закона о финансирању локалне самоуправе, Одлуке о локалним
комуналним таксама општине Голубац, Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне
средине општине Голубац.
Приликом вршења инспекцијског надзора из свог делокруга, непосредно се примењују
одредбе 0 пореској контроли, дефинисане Законом о пореском поступку и пореској
администрацији, као посебном закону , као и Законом о инспекцијском надзору, уколико нека
питања нису регулисана Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Одељење врши контролу подношења пореских пријава, контролу исправности поднетих
пореских пријава, као и контролу редовног плаћања пореских онавеза, утврђених решењима овог
органаод стране надзираних субјеката- пореских обвезника локалних јавних прихода, а са циљем
остваривања законитостипословања 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 пријае, подношење нетачне пореске пријаве, не плаћање пореза
у роковима), који за последицу имају смањење утврђених локалних јавних прихода.
1) Превентивно деловање ииспекције у циљу спречавања или битног умањења вероватних
настанка штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе огледа се у:
Контроли и утврђивању јавних прихода
а) физичких лица која нису поступила у складу са Законом о пореском поступку и
пореској аминистрацији и Законом о порезима на имовину, односно који нису
поднели пореске пријаве пореза на имовину ППИ-2 обрасца.Након подношења позива
за подношење пореских пријава, исте је, у 2017.години поднело 273 пореска
обвезника.
б) предузетника и правних лица - с обзиром на мали број регистрованих субјеката, сви
су уредно подели пореске пријаве на ППИ-1 обрасцу за 2017.годину, укупно 40
пореских обвезника
в) предузетника и правних лица- након извшене контроле донето је 10 решења о
утврђивању обавезе плаћања комуналне таксе за заузеће јавних површина.
-Наплати утврђених јавних прихода- у току 2017.године послато је 1.494 опомена због
доспелих,а ненаплаћених пореских обавеза ;

По опоменама наплаћено: порез на имовину лица која не воде пословне књиге 1.003.297,30 динара; порез на имовиулица која воде пословне књиге -2.160,00
динара, ком. такса за заузеће јавних површина- 7.600,оо динара,
По репрограму пореског дуга наплаћено : порез на имовину лица која не воде
послове књиге 4.243.072,56 динара, порез на имовину лица која воде пословне књиге
259.679,77 динара, комунална такса за истицање фирме на пословном простору
312.261,29 динара, комунална такса за заизеће јавних површина 94.814,76 динара.
2) Обавештавање јавности ,пружање стручне и саветодавне подршке надзираним
субјетима или лицима која остварују одређена права у надзираним субјектима или у вези
са надзираним субјектима, укуључујући и издавање аката о примени прописа спроводи се
објавлЈИвањем на званичној инетнет презентацији Општине Голубац, као и електронским
путем, усменим путем, непосредно или преко телефона.
3) На нивоу координације инспекцијског надзора са инспексцијским надзором кога врше
друге инспекције Одељење је извршило 10 пореских контрола, те задужило 10
порсеских обвезника по основу комуналне таксе за заузеће јавних површина -летње баште
, као и комуналне таксе за истицање рекламних паноа, од којих је задужено 5 обвезника.

4) По плану инспекцијског надзора за 2017,годиниу, извршено је 10 ванредних
надзора,након којих су регистровани субјекти подносили измењене пореске пријаве, са
тачно утврђеном квадратуром објеката, који су предмет опорезивања.

5) У погледу законитости управних аката донетих у вршењу инспекцијског надзора,поднетих
жалби није било.

6) Инспекцијски надзор обавља 1 порески инспектор и канцелариске и теренске контроле.
У вршењи инспекцијског надзора порески инспектор користи податке АПР-а , Пореске
управе,РГЗ-аи других државних органа и институција.

7) Обука и семинари и остали облици стручног усавршавања инспектора у току 2017.године
није било.
___
ц одељења
Даша Стокић
А-

