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 На основу члана 44. Закона о инспекцијском надзору (Сл. Гласник РС“, бр.36/2015, 44/2018 

– др. Закон и 95/2018) порески инспектор Општине Бач објављује следећи 

 

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ 

 

Одељење за финансије и буџет, кроз послове дефинисане за пореског  инспектора 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, Одлуке о локалним комуналним 

таксама на територији општине Бач, Одлуку о накнади за заштиту и унапређивање животне 

средине на територији општине Бач, Закону о финансирању локалне самоуправе, од стране 

надзираних субјеката – правних лица, предузетника и физичких лица  - обвезника локалних јавних 

прихода.  

Одељење врши контролу подношења пореских пријава, контролу исправности поднетих пореских 

пријава као и контролу редовног плаћања пореских обавеза, утврђених  решењима овог Одељења 

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 смањења 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.  

 

 

 

 

 



У погледу остварења плана инспекцијских надзора извршена је: 

 - контрола пореских пријава пореза на имовину физичких лица ППИ-2 и донето 4.824 решења. 

- контрола пореских пријава пореза на имовину правних лица ППИ-1, обрађено 106 пријава. 

- контрола пореских пријава - локална комунална такса, укупно решења 55, о тога 35 решења за 

истицање фирме на пословном простору, 3 решења за рекламне паное, 2 решења за заузеће јавне 

површине и 15 решења за летње баште. 

-  контрола пореских пријава - накнада за заштиту и унапређивање животне средине и донето 150 

решења 

У поступку репрограма у 2018. години је донето 37 решења. 

Донето решење о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 

утврђивање пореза на имовину за 2019. годину 

У информационом систему који користи ЛПА постојећи подаци се континуирано ажурирају. 

Провере се врше мануелно, увидом у податке код Агенције за привредне регистре, НБС, РГЗ 

Службе за катастар непокретности, увидом у уговоре добијене од јавних бележника, решења о 

наслеђивању као и увидом у друге расположиве податке и документацију. 

  

 

         РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 

           Анна Гутеша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


