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ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ
и показатељи делотворности
инспекцијског надзора за 2017. годину
Одељење локалне пореске администрације, кроз послове дефинисане за инспекторе
контроле, инспекторе наплате и рад осталих запослених у Одељењу у складу са
сврхом и описом послова које обављају, 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 Града Сомбора (Тарифни број 1 и 5), Одлуке о
накнади за заштиту и унапређивање животне средине на територији Града
Сомбора, 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.
 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, у току 2017.г. извршена
је контрола и задужење утврђених обавеза по основу 4.618 пореских пријава
по основу пореза на имовину физичких лица. Одељење је током 2017.године
донело 46.347 решења о утврђеној обавези плаћања пореза на имовину
физичких лица;

-правних лица и предузетника- у складу са Законом о пореском поступку и
пореској администрацији и Законом о порезима на имовину обрађено је 555
пореских пријава лица која воде пословне књиге (ППИ-1);
-правних лица и предузетника- у складу са Законом о пореском поступку и
пореској администрацији, Законом о финансирању локалне самоуправе,
Одлуком о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора
(Тарифни број 1.) и Одлуком о накнади за заштиту и унапређивање животне
средине на територији Града Сомбора, издато је 356 решења којима су
утврђене обавезе по основу комун. таксе за истицање фирме и 1.861 решење
којим су утврђене обавезе по основу накнаде за заштиту и унапређивање
животне средине.
Б. Наплати јавних прихода:
Пореским обвезницима су, уз решење којим се утврђује обавеза плаћања
јавних прихода, достављени и налози за уплату утврђених обавеза (налог за
уплату са доспелим дугом на дан издавања решења и налози за уплату по
кварталима - роковима доспећа дефинисаних решењем).
 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 аката из надлежности овог Одељења на званичној интернет
страници Града Сомбора - Решење о утврђивању просечних цена квадратног
метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину,
Одлука о одређивању зона и коефицијената за потребе утврђивања пореза на
имовину, Одлука о стопама пореза на имовину, Одлука о стопи
амортизације на вредност непокретности која је предмет пореза на имовину,
Одлука о локалним комуналним таксама на територији Града Сомбора,
Одлука о накнади за заштиту и унапређивање животне средине и други.
Такође, на интернет страни Града Сомбора објављене су процедуре, које у
свом раду примењује Одељење локалне пореске администрације. Сви
запослени у Одељењу, током радног времена, врше пријем странака којима,
између осталог, пружају и саветодавну подршку.
 Корективно деловање се огледа у:
А. Контроли и утврђивању јавних прихода:
-физичких лица- на основу расположиве документације, обрађено је 1.495
пријава по службеној дужности за порез на имовину физичких лица.
-правних лица и предузетника- у току 2017.г. упућено је 42 позива
обвезницима који воде пословне књиге за подношење пореских пријава у
складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији. Након
спроведеног поступка, утврђене су обавезе по основу локалних јавних
прихода.
Б. Наплати јавних прихода:
У 2017. години покренуто је 417 поступака принудне наплате и издато је
6.266 опомена.
 Нерегистровани субјекти и мере:

Нерегистровани субјекти су физичка и правна лица која поседују имовину
на територији коју администрира ово Одељење и пропустили су да исту
пријаве. Позивањем пореских обвезника да пријаве имовину смањује се број
нерегистрованих субјеката.
 Уједначавање праксе инспекцијског надзора:
Стални задатак је усаглашавање рада са инспекторима из других одељења.
 У погледу остварења плана инспекцијских надзора извршена је:
- контрола пореских пријава пореза на имовину физичких лица ППИ-2 –
укупно 4.618 пореских пријава
- контрола пореских пријава пореза на имовину правних лица ППИ-1 –
укупно 555,
- контрола пореских пријава/одјава осталих јавних прихода – укупно 383.
 На нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским
надзором кога врше друге инспекције - инспектори Локалне пореске
администрације нису имали заједнички рад са другим инспекцијама.
 Инспекцијски надзор обављају два инспектора контроле и три инспектора
наплате, као и остали запослени у Одељењу у складу са сврхом и описом
послова које обављају. У обављању послова из своје надлежности,
запослени су користили податке АПР-а, Пореске управе, РГЗ Службе за
катастар непокретности, МУП-а и других државних органа и институција.
 У погледу законитости управних аката донетих у поступку утврђивања
односно наплате пореских обавеза односно обавеза по основу локалних
јавних прихода 20 жалби је прослеђено надлежном другостепеном органу.
 У току 2017.г. није било притужби на рад инспектора запослених у
Одељењу ЛПА.
 Обуке и други облици стручног усавршавања инспектора, односно
запослених овлашћених за вршење инспекцијског надзора, током 2017.г.
одлазак на семинаре из области примене прописа - укупно 7 запослених на 2
семинара и учешће једног запосленог на две обуке везано за примену Закона
о општем управном поступку у раду локалне пореске администрације.
 Иницијативе за измене и допуне закона и других прописа
Одељење локалне пореске администрације у току 2017.г. није иницирало
измене и допуне закона и других прописа, али је активно учествовало на
стручним семинарима где је излагана проблематика у предметној области,
навођена искуства из праксе и предлагана су могућа решања.
 Ажурност података у информационом систему
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.
 Поверени послови
Одељење локалне пореске администрације не обавља поверене послове,
само послове из изворне надлежности локалне самоуправе.
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