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ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКУ, 

ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ ЗА 2017. ГОДИНУ 

  

  

План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску,  теренску контролу  и наплату 

Одељења за  утврђивање и наплату јавних прихода ОУ општине Инђија за 2017. годину 

доноси се на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" бр. 

36/2015). 

  

I  ЦИЉЕВИ 

  

Циљ Плана инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску,  теренску контролу и 

наплату за 2017. годину је контрола пореских пријава и надзор над применом закона и 

прописа у поступку утврђивања  и наплате локалних јавних прихода.  

  

II  ПРОПИСИ 

  

     1.  Закон о пореском поступку и пореској адмиистрацији („Сл. гласник РС“          

бр.80/2002...15/16) 

      2.    Закон о општем управном поступку ("Сл. лист СРЈ" бр. 33/97 и 31/01 и "Сл. гласник    

РС" бр. 30/10 и 18/2016); 

3. Закон о порезима на имовину („Сл. Гласник РС“ број 26/2001...68/2014) 

4. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15); 

5. Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ број 62/2006...83/2016) 

6. Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. Лист општине Инђија“ број 

12/2012...14/2014)  

7. Одлука о накнади за заштити и унапређењу животне средине („Сл. Лист општине 

Инђија“ број 1/2012 и 14/2014) 

 

III  АКТИВНОСТИ 

  

      1.      Надзор над применом закона и прописа у поступку утврђивања и плаћања по основу 

локалних јавних прихода; 

       2.      Контрола пријава по основу лакалних јавних прихода; 

       3.      Откривање непријављених објеката и увођење у базу података; 

       4.      Вођење управног поступка; 

 

5.      Доношење решења о отклањању неправилности; 



6.      Подношење захтева за покретање прекшајног поступка; 

7.      Покретање поступка принудне наплате 

8.      Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору. 

  

IV  ПЛАН АКТИВНОСТИ 

 

У 2017. години, осим редовних активности,  планира се евиденција непријављених објеката 

на територији општине , како би се побољшала постојећа база пореских обвезника као и 

покретање поступка принудне наплате локалних јавних прихода по свим основима. 

             

  

V  РЕСУРСИ 

  

Инспекцијски надзор обавља два инспектор канцеларијске контроле,  један инспектор 

теренске контроле и два инспектора наплате сви са високом стручном спремом. 

  

VI  ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

  

1.      Повећати број извршилаца да би се повећала ефикасност у раду 

2.      Унапређење рада инспектора (неопходно је обезбедити обуку инспектора ради 

ефикаснијег рада на терену). 

  

VII  ЗАВРШНА НАПОМЕНА 

  

Годишњи план инспекцисјог надзорај спроводиће се кроз оперативне (полугодишње, 

тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора. 

Одељење за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода задржава право измене и допуне 

Плана инспекцијског надзора за 2017. годину. Годишњи план инспекцијског надзора ће се 

редовно ажурирати, анализирати и контролисати у складу са прописима и потребама. 

 

 

НАЧЕЛНИК                                                                                                                                         

                                                                               Бранко Деспотовић, дипл.ецц. с.р. 

 

 

                                                                                          

 


