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1. УВОД
Овај документ представља Годишњи извештај о раду Одељења за локалне јавне приходе
Општинске управе Врбас и извештаја о раду пореских инспектора на спровођењу закона,
подзаконских аката и општинских одлука на подручју општине Врбас, за 2020. годину.
Спровођење пореске инспекције
Послове пореске инспекције из надлежности Одељења за локалне јавне приходе обављају три
инспекторa до 1. августа 2020. године, а затим два до краја године са високом стручном спремом.
Циљ рада и деловања пореске инспекције је контрола сваког документа који је од утицаја на
утврђивање и наплату локалних јавних прихода које утврђује, контролише и наплаћује Одељење за
локалне јавне приходе.
Вршење послова Одељења за локалне јавне приходе и пореске инспекције
Одељење за локалне јавне приходе и порески инспектори у складу са законским овлашћењима и
надлежностима врши:
 Контролу примене закона, општинских одлука и других прописа којима се уређује област
локалних јавних прихода;
 Контролу над применом закона и других прописа којима се уређује утврђивање и наплата
локалних јавних прихода.
 Вођење посебних евиденција у складу са законом, као и други послови пореске инспекције
који су неопходни за правилан и законит рад;
 Вођење управног поступка;
 Доношење управних аката и обављање управних радњи у поступку инспекцијске контроле;
 Припремање извештаја и информација о извршеним инспекцијским контролама;
 Сарађује са другим инспекцијама и другим органима;
 Увид у документа других органа ради спровођења инспекцијских контрола

Прописи по којима поступа Одељење за локалне јавне приходе- пореска инспекција
1.
Закон
о
локалној
самоуправи
129/2007,83/2014,10/2016 и 47/2018/

/„Службени

гласник

Републике

Србије“,

број:

2. Закон о општем управном постпку /„Службени гласник Републике Србије“, број: 18/2016 i 95/2018
/,
3. Закон о финансирању локалне самоуправе /„Службени гласник Републике Србије“,број:
62/2006,47/2011, 93/2012...126/2020/,
4. Закон о пореском поступку и пореској администрацији /„Службени Гласник РС“ бр. 80/02,84/02,
23/03, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05, 62/06, 61/07, 20/09, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 93/2012, 47/2013
,108/2013,108/2016...144/2020/,

5. Закон о буџетском систему / „ Службени гласник Републике Србије“, број 54/09, 73/10, 101/10,
101/11, 93/12, 62/13, 63/13- исправка и 108/13,113/2017...149/2020/,
6. Закон о порезима на имовину /„Службени гласник Републике Србије“, број: 26/2001, 80/2002,
135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012, 47/2013, 68/2013...144/2020/,
7.Закон о накнадама за коришћење јавних добара /"Сл. гласник РС",број 95/2018...156/2020/
8. Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну средину према степену
негативног утицаја на животну средину који настаје обављањем активности, износима накнада /
"Сл.гласник РС", број 86/19 и 89/19/,
9. Правилник о изгледу, садржини и начину достављања пријаве са подацима од значаја за
утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и унапређивање животне средине дужан
да поднесе органу јединице локалне самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за
заштиту и унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице локалне
самоуправе, односно градској управи месечно за преузимања, односно испоруке робе у току
месеца /" Службени гласник РС", број 93/2019 /
10. Правилник о обрасцима пореских пријава o утврђеном, односно за утврђивање пореза на
имовину /„Службени гласник Републике Србије“, број: 93/2019 и 151/2020 /,
11. Статут општине Врбас /„Службени лист општине Врбас, број: 26/2018 /,
12. Одлука о Општинском већу општине Врбас /"Службени лист општине Врбас",број: 12/2008,
12/2013...34/2020/,
13. Одлука о локалној комуналној такси на истицање фирме за општину Врбас /„ Службени лист
општине Врбас“, број: 22/2012 ,18/2013...41/2017/,
14. Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта / „ Службени лист општине Врбас“,
број: 6/2003, 12/2004, 5/2005 и 872007 /,
15. Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину за територију општине Врбас /“Службени
лист општине Врбас“, број: 5/2013 /,
16. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина на терторији општине Врбас /"Службени
лист општине Врбас", број 7/2019, 12/2019 и 18/2019/,
17. Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна /„Службени гласник Републике Србије“, број: 16/2016, 49/2016...151/2020/,
18. Решење о утврђивању просечних цена квадратног метра непокретности за утврђивање пореза
на имовину за 2020. годину на територији општине Врбас /„ Службени лист општине Врбас“, број:
24/2019/.

2.
ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ ПРИХОДЕ И ПОРЕСКЕ
ИНСПЕКЦИЈЕ

1. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА: број донетих решења: 16485, утврђен износ пореза на
годишњем нивоу: 96.855.129 динара;
2.ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ПРАВНИХ ЛИЦА: број поднетих пореских пријава за смоопорезивање:
186, утврђен порез на годишњем нивоу: 92.693.070 динара
3. ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ: број донетих решења: 195, утврђен
износ таксе на годишњем нивоу: 27.789.991 динара ;
4.НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: број донетих решења 1663;
утврђен износ накнаде на годишњем нивоу: 14.378.237 динара.
5. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА: број донетих решења 82; утврђрн износ
накнаде 1.277.158 динара.
УКУПНО: Број донетих решења: 18611: укупно утврђен порез: 232.993.585 динара

ОСТАЛИ ДОНЕТИ И КОНТРОЛИСАНИ ДОКУМЕНТИ ОДЕЉЕЊА ЗА ЛОКАЛНЕ ЈАВНЕ
ПРИХОДЕ И ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ
1. РЕШЕЊАЗА ПОВРАЋАЈ И ПРЕКЊИЖАВАЊЕ ПОРЕЗА: 44,
2. РЕШЕЊА ПО ЖАЛБИ / први и други степен /: 8
3. РЕШЕЊА ЗА ОТПИС ПОРЕЗА ЗБОГ ЗАСТАРЕЛОСТИ: 15
4. РЕШЕЊА ЗА ОДЛАГАЊЕ ПЛАЋАЊА ДУГА НА РАТЕ: 347
5. РАДНИ НАЛОЗИ И ИСПРАВКЕ :1000,
6. РАЗНИ ДОПИСИ И ОДГОВОРИ: 20,
7. ПОРЕСКА УВЕРЕЊА: 1047,
8. КОНТРОЛИСАНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ- ФИЗИЧКА ЛИЦА :

3160 .

9. КОНТРОЛИСАНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ -ПРАВНА ЛИЦА: 186

10. КОНТРОЛИСАНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСЕ ЗА ИСТИЦАЊЕ
ФИРМЕ: 195
11. КОНТРОЛИСАНЕ ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ ЗА НАКНАДУ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: 1663
12. ИЗДАТО НАЛОГА ЗА УПЛАТУ ЗА ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА: ЗА 1.рату 15630 ;
2. рату 15895; 3. рату 15627 и 4. рату 14761.

КОНТРОЛА НАПЛАТЕ ЛОКАЛНИХ ЈАВНИХ ПРИХОДА У 2020. ГОДИНИ
И ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ
Локални јавни приходи општине Врбас за 2020. годину утврђени су по решењима у
износу од 232.993.585 динара, а у буџету општине Врбас планирани су у износу од
226.800.000 динара. Остварени су, односно наплаћени локални јавни приходи у износу од
229.267.480 динара или 98,40% у односу на утврђене локане јавне приходе по решењима за
2020. годину, односно 101,08% у односу на планиране локане приходе у буџету општине
Врбас за 2020. годину.
Остварена наплата по облицима локалних јавних прихода:
1. ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА: план у буџету. 180.000.000 динара;
наплата 187.930.824 динара или 104,40%.
2. ЛОКАЛНА КОМУНАЛНА ТАКСА НА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ: план у буџету: 25.000.000 динара;
наплата 26.185.974 динара или 104.74%.
3. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА: план у буџету: 300.000 динара;
наплата 2.577.665 динара или 859,22%
4. НАКНАДА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂИВАЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ: план у буџету: 20.000.000
динара, наплата 11.213.786 динара или 56,06%
5. НАКНАДА ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА: план у буџету: 1.500.000 динара, наплата
1.359.231 динара или 90,61%
УКУПНА НАПЛАТА У 2019. ГОДИНИ: 229.267.480 динара или 101,08% У ОДНОСУ НА ПЛАН
НАПЛАТЕ У БУЏЕТУ ОПШТИНЕ.
3. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА
Одељење за локалне јавне приходе у чијем је делокругу пореска инспекција, свој рад и знање
свакодневно унапређује тако што прати и примењује све законе, општинске одлуке и остале
прописе потребне за рад, као и њихове измене и допуне. Редовно се иде на састанке које

организују надлежна Министарства и Стална конференција градова и општина (СКГО), која
континуирано прати рад локалних пореских администрација.
Вршена је редовна размена искустава са суседним општинама као и размена искустава са
Републичком пореском управом и другим државним органима у циљу унапређења рада.
Континуирана је комуникација и сарадња са Институтом " Михајло Пупин" из Београда који пружа
програмску подршку за рад, са Републичким геодетским заводом - Катастром непокретности,
надлежним судовима, јавним бележницима, привредним субјектима и грађанима како би се рад
Одељења за локалне јавне приходе и пореске инспекције максимално унапредио.
4. ЗАВРШНА НАПОМЕНА
Рад Одељења за локалне јавне приходе и пореске инспекције за 2020.годину, редовно је
анализиран и усклађиван у складу са потребама.
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