ГОДИШЊИ ПЛАН
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ОДЕЉЕЊА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ

Ћуприја, октобар 2017.

На основу чл.10 Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр.36/2015), инспекција
је дужна да сачини Годишњи план инспекцијског надзора, који се спроводи кроз оперативне
(полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора.
ПРЕДЛОГ ПЛАНА РАДА ИНСПЕКТОРА ОДЕЉЕЊА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ
АДМИНИСТРАЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОРИ – Одељење локалне пореске администрације
Општи подаци:
• Број инспектора - На крају 2017, године у Одељењу локалне пореске администрације је три
инспектора и то два пореска инспектора канцеларијске контроле са високом стручном спремом и
један порески инспектор теренске контроле са високом стручном спремом.
• Послови инспектора:
• Прописи по којима поступа пореска инспекција Одељења локалне пореске администрације:

ЗАКОНИ:
1. Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Сл.гл.РС“бр.80/02-108/16)
2. Закон о порезима на имовину („Сл.гл.РС“,бр.26/01...68/14)
3. Закон о општем управном поступку („ Сл. гласник РС“, бр. 18/16)
4. Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/06...104/16)
5. Закон о планирању и изградњи ( „Сл. гласник РС“, бр. 72/09...45/14)
6. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, бр. 36/15)
ПРАВИЛНИЦИ:
1. Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
(„Сл.гл. РС“, бр.108/13 и 118/13)
2. Правилник о поступању пореске управе и пор. обвезника у поступку одлагања
плаћања дуговног пореза на рате („Сл.гл. РС“, бр.28/16)
УРЕДБЕ
1. Уредба о ближим условима за одлагање плаћања дуговног пореза („Сл. гласник

РС“, бр. 53/2003,61/2004 и 71/2005)
ОДЛУКЕ
1. Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.

гласник општине Ћуприја“, бр. 4/2015)

2. Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

обвезника који воде пословне књиге у општини Ћуприја („Сл. гласник општине
Ћуприја“, бр. 27/2015 и 30/2015)
Одлука о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја(„Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр. 20/17)
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину на територији општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 32/16)
Одлука о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 32/16)
Одлука о висини стопе пореза на имовину у општини Ћуприја („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр. 33/14)
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину („Сл.
гласник општине Ћуприја“, бр. 21/13)
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15)
Одлука о утврђивању накнаде за коришћење грађевинског земљишта („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр. 8/11 и 7/12)

ЦИЉЕВИ
Општи циљ овог Плана је смањење штетних последица по законом и другим прописом
заштићена добра, права и интересе, које могу настати из пословања или поступања
надзираног субјекта, и вероватне тежине тих последица, повећање наплате изворних
прихода општине Ћуприја и успостављање контроле над применом одредби Закона о
пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезима на имовину, Закона о
општем управном поступку, Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о
планирању и изградњи и Закона о инспекцијском надзору и поштовање подзаконских аката
донетих у складу са наведеним законима.
ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС
Инспекцијски надзор у области утврђивања и контроле јавних прихода
АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ ПОСЛОВНОГ ПРОЦЕСА
Надзор над спровођењем закона и прописа из области утврђивања и контроле јавних
прихода – канцеларијска и теренска пореска контрола законитости и правилности
обрачунавања и благовремености плаћања изворних прихода јединице локалне
самоуправе, вођење поступка за утврђивање и контролу пореза на имовину правних
и физичких лица и других изворних прихода јединице локалне самоуправе, вођење
првостепеног поступка по изјављеним жалбама, израда методолошких упутстава у
вези пријема и обраде пореских пријава, канцеларијске и теренске пореске контроле
изворних прихода јединице локалне самоуправе.

Табеларни приказ активности пореских инспектора по месецима:

АКТИВНОСТИ
I
Инспекцијски надзор
обвезника пореза на
имовину који воде пословне
књиге
Инспекцијски надзор
обвезника пореза на
имовину који не воде
пословне књиге
Инспекцијски надзор
обвезника локалне
комуналне таксе за
истицање фирме на
пословном простору
Инспекцијски надзор
обвезника локалне
комуналне таксе за
коришћење рекламних
паноа укључујући и
истицање и исписивање
фирме ван пословног
простора
Инспекцијски надзор
обвезника накнаде за
заштиту и унапређивање
животне средине
Ванредан инспекцијски
надзор по захтеву
надзираног субјекта или по
представци правног или
физичког лица
Израда годишњег извештаја
о раду пореских инспектора
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Инспекцијски надзор ће се вршити по службеној дужности и по захтевима надзираних
субјеката.

Посматрајући инспекцијски надзор са временског аспекта инспектори ће у појединим
временским периодима (мај-август) посебну пажњу посветити појединим врстама
инспекцијског надзора и то:
Инспекцијски надзор обвезника пореза на имовину који воде пословне књиге, јер је за
имовину за коју је поднео пореску пријаву у складу са чланом 34. став 1. Закона о порезима
на имовину („Сл.гл.РС“,бр.26/01...68/14), обвезник који води пословне књиге дужан да до
31. марта сваке пореске године поднесе пореску пријаву са утврђеним порезом за ту годину.
Обвезници који су у евиденцији Одељења локалне пореске администрације, а који не буду
до наведеног рока поднели пореске пријаве ППИ-1. биће предмет инспекцијског надзора у
периду мај-август, а током остатка године радиће се канцеларијска контрола за које постоји
сазнање да нису поднете у складу са Законом о порезима на имовину.
Инспекцијски надзор обвезника локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору обављаће се у периоду април-децембар, за све обвезнике који нису у складу са
чланом 7. став 1. Одлуке о локалним комуналним таксама за општину Ћуприја („Сл. гласник
општине Ћуприја“, бр. 25/14...30/15), поднели пореске пријаве до 15. марта текуће године ,
односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које се
такса плаћа.
Инспекцијски надзор обвезника накнаде за заштиту и унапређивање животне средине
обављаће се у периоду мај-децембар, за све обвезнике који нису у складу са чланом 7. став
1. Одлуке о накнади за заштиту и унапређивање животне средине општине Ћуприја
(„Сл. гласник општине Ћуприја“, бр. 3/15), поднели пореске пријаве до 31.марта текуће
године, односно нису пријавили насталу промену у року од 15 дана, која је од значаја за
утврђивање обавезе.
Остали инспекцијски надзор ће се вршити континуирано у складу са потребама посла.
На основу праћења и анализе стања у овој области инспекцијског надзора порески
инспектори процењују да је ризик висок. Ово се пре свега односи на порез на имовину
обвезника који воде пословне књиге, док се за друге приходе може рећи да је процењени
ризик средњи. Процена ризика у Предлогу плана рада инспектора Одељења локалне пореске
администрације за 2018.год. вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним
областима, односно на основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу
инспекцијског надзора
У циљу превентивног деловања путем локалних медија и званичног интернет сајта општине
Ћуприја, грађани ће бити обавештавани о активностима Одељења локалне пореске
администрације и пореских инспектора.
Порески инспектори ће, приликом сваке контроле, обавештавати субјекте инспекцијског
надзора у вези са обавезама из прописа, указивати субјектима инспекцијског надзора на
могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, опомињати субјекта
инспекцијског надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у
будућности.

