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Годишњи извештај о раду  

Одељења локалне пореске администрације за 2021. годину 

 
  Чланом 44. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 

44/2018 - др. закон и 95/2018) прописана је обавеза састављања годишњег извештаја о 

раду Одељења локалне пореске администрације. 

  

Одељење локалне пореске администрације  основано је као посебно одељење у 

оквиру Општинске управе општине Ћуприја са две унутрашње организационе јединице: 

Одсек за  утврђивање и контролу и Одсек за наплату, пореско књиговодство и 

извештавање. У овом одељењу систематизовано је 12 радних места са 19 извршилаца, а 

распоређено  је 19 извршилаца.  

Одељење локалне пореске администрације се у складу са одредбама Закона о 

финансирању локалне самоуправе, другим законским прописима и појединачним 

одлукама Скуштоне општине Ћуприја бави утврђивањем, наплатом и контролом 

изворних јавних прихода. 

Сходно материјалним прописима којима су уведени и уређени изворни јавни приходи 

локалних самоуправа и одредбама Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији, у делокруг рада локалне пореске администрације спадају: 

 евиденција обвезника изворних јавних прихода које које администрира локална 

пореска администрација, 

 пријем, обрада, контрола и евидентирање података из пореских пријава и друге 

документације, 

 утврђивање решењем обавеза по основу изворних јавних прихода које 

администрира локална пореска администрација, у складу са важећим прописима, 

 евидентирање утврђене јавног прихода у пореском књиговодству, 

 књижење извршених уплата изворних јавних прихода, 

 послови канцеларијске и теренске контроле, 

 послови редовне и принудне наплате и одлагање плаћања пореског дуга, 

 послови у вези пријаве потраживања у поступцима приватизације, стечаја, 

ликвидације и реструктуирања, 

 



 послови првостепеног поступка по изјављеним жалбама и вођење поновног 

поступка по поништеним управним актима другостепеног, 

 послови вођења пореског књиговодства за изворне јавне приходе из надлежности 

локалне пореске администрације, 

 послови у вези повраћаја и прекњижавања изворних јавних прихода, 

 послови издавања уверења и потврда у вези изворних јавних прихода које 

администрира локална пореска администрација, 

 послови извештавања у вези изворних јавних прихода као и други послови из 

делокруга локалне пореске администрације. 

   

     Обављајући послове из своје надложности а по врстама изворних јавних прихода, ово 

одељење је у протеклој фискалној години остварило следеће: 

 

 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге: 

Евидентирано је и обрађено 5379 нових и измењених пријава На основу ових и осталих 

активних пријава  је донето 14344 решење којим су пореским обвезницима утврђене 

обавезе за 2021.годину. 

Задужење по овим решењима износи 110.313.713,26 динара. Наплаћено је 118.457.651,93 

динара. 

 

 Порез на имовину обвезника који  воде пословне књиге: 

Евидентиране су и обрађене 232 пријаве, као и одрађено 5 контрола пореских обвезника  

којима је утврђен порез у износу од 80.129.108,16 динара, а наплаћено је 68.322.800,32 

динара.  

 

Комунална такса за истицање  фирме на пословном простору: 

По основу овог такође значајног изворног јавног прихода општине, евидентирано је и 

обрађено 189 пријава по основу којих су решењима задужени порески обвезници за 

износ од 32.740.448,29 динара, а наплаћено је укупно 34.425.776,44 динара. 

 

 Накнада за заштиту и унапређење животне средине: 

Евидентиране су и обрађене 1095 пријаве којим су обвезници задужени укупним износом 

од 9.953.709,90 динара. Наплата је износила 10.330.435,99 динара 

 

 Накнаде за коришћење јавних површина: 

По основу примљених пријава и захтева донето је 64 решења за накнаде за коришћење 

простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, којим су порески обвезници 

задужени са  516.613,20 динара, а наплаћено је 803.113,12 динара. 

Донето је 29 решења за накнаде за коришћење јавних површина за оглашавање којим су 

обвезници задужени са укупно 190.376,98 динара а наплаћено је 233.097,81динара, као и 

15  решења  за накнаде за коришћење јавних површина по основу заузећа  грађевинским 

материјалом по којима је наплаћено  147.053,00 динара.  

 

Подаци о осталим изворним јавним приходима које администрира ово одељење, 

а који су мање номинално значајни исказани су у табели  о оствареној наплати, структури 

прихода  и учешћу у укупним буџетских приходима по годинама. 

 

   

  



У оквиру Одељења локалне пореске администрације била су распоређена су 3 

пореска инспектора који су у складу са овлашћењима и надлежностима  из Закона о 

инспекцијском надзору („Службени гласник РС”, бр. 36/15...95/2018),  Закона о пореском 

поступку и пореској администарцији("Сл. гласник РС", бр. 80/2002...86/2019) и  другим 

законским прописима и појединачним одлукама Скуштине општине Ћуприја извршило 

инспекцијски надзор  и то: 

 порез на имовину обвезника који воде пословне књиге: 5 редовних контрола. 

 порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге: 70 редовних и 350 

ванредних. 

На основу података до којих се дошло у поступку инспекцијског надзора и провером 

података о чињеничном стању на терену,  података у нашој евиденцији и накнадно 

презентованој службеној документацији урађени су записници и решења којима су 

правилно задужени порески обвезници који су били предмет инспекцијског надзора. 

 

Као ефекат свих ових активности Одељења локалне пореске администрације, 

остварени су финансијски резултати исказани у табели Финансијски извештај. 
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