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Град Крагујевац
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Број: 22-Сл/2018
Датум: 05.02.2018. год.
Крагујевац

ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ИНСПЕКТОРА ЗА КАНЦЕЛАРИЈСКУ,
ТЕРЕНСКУ КОНТРОЛУ И НАПЛАТУ ЗА 2018. ГОДИНУ

План инспекцијског надзора инспектора за канцеларијску, теренску контролу и
наплату Градске пореске управе Града Крагујевца за 2018. 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 2018. годину је контрола пореских пријава и надзор над применом
закона и прописа у поступку утврђивања и наплате локалних јавних прихода.
II ПРОПИСИ
Закони:








Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ број
62/06, 47/11, 93/12 и 99/13-усклађени дин.изн. и 125/14- усклађени
дин.изн.,95/2015- усклађени дин.изн.,83/2016, 91/2016- усклађени дин.изн. и
104/2016-др.закон),
Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник
РС“, број 80/02, 84/02-испр.,23/03-испр.,70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон,
62/06-др.закон,63/06-испр.др.закона, 61/07 , 20/09, 72/09-др.закон, 53/10,
101/11, 2/12-испр., 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично
тумачење, 112/15, 15/16 и 108/16),
Закон о општем управном поступку („Службени лист РС“, бр.18/16),
Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/09,73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр, и 108/13),
Закон о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01,“Сл.лист
СРЈ“,бр.42/02-одлука СУС и „Службени гласник РС“, број 80/02,80/02др.закон, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-одлука УС, 47/13 и
68/14-др.закон),
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Закон о условном отпису камата и мировању пореског дуга („Службени
гласник РС“, број 119/12),
Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени
гласник РС“, број 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10),
Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09 исправка и 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука
УС, 98/13-одлука УС,132/14 и 145/14), Закон о јавним набавкама
(«Службени гласник Републике Србије», број 124/12,14/15 и 68/15),
Закон о платном промету (« Сл.лист СРЈ» број 3/02, 5/03 и «Службени
гласник Републике Србије», број 43/04, 62/06, 111/09-др.закон, 31/11 и
139/14-др.закон),
Закон о рачуноводству и ревизији («Службени гласник Републике Србије»,
број 46/06, 111/09, 99/11-др.закон и 62/13-др.закон),
Закон о платама у државним органима и јавним службама («Службени
гласник Републике Србије», број 34/01,62/06-др.закон,63/06-испр.др.закона,
116/08-др.закони, 92/11, 99/11-др.закон, 10/13, 55/13, 99/14 и 21/16-др.закон),
Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку
одлагања плаћања дугованог пореза на рате («Службени гласник Републике
Србије», број 28/16).

Подзаконски акти:













Уредба о ближим условима за одлагање плаћања пореског дуга (''Службени
гласник РС'', број 53/03, 61/04 и 71/05),
Уредба о висини трошкова принудне наплате пореза (''Службени гласник
РС'', број 63/03 и 51/10),
Правилник о пореском рачуноводству (''Службени гласник РС'', број 103/11),
Правилник о начину и условима за плаћање пореске обавезе путем
компензације (''Службени гласник РС'', број 63/03),
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
(„Службени гласник РС“, број 139/04, 63/07, 9/09, 27/11 и 59/13),
Правилник о начину утврђивања основице пореза на имовину на права на
непокретностима („Службени гласник РС“, број 38/01, 45/04 и 27/11),
Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину
(„Службени гласник РС“, број 108/13 и 118/13),
Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и
распоред средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, број 104/2011,
10/2012, 18/2012, 95/2012, 99/2012, 22/2013, 48/2013, 61/2013, 106/2013,
120/2013 и 20/2014),
Мишљења Министарства за финансија која се односе на пореске прописе,
објављене у Билтену службених објашњења и стручних мишљења за
примену финансијских прописа, чији је издавач Министарство финансија,
Јединствена методолошка правила за израду прописа („Службени гласник
РС“, број 21/10),
Методологија за израду подзаконских прописа („Службени гласник РС“,
број 75/10 и 81/10 – исправка),
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Упуство за поступање Пореске управе у поступку издавања пореских
уверења („Службени гласник РС“, број 80/02 ... и 72/09),

Одлуке и други акти Скупштине града Крагујевца:





















Одлука о Градским управама града Крагујевца (''Службени лист Града
Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст, 44/15, 34/16 и 30/17),
Статут града Крагујевца – пречишћен текст (''Службени лист града
Крагујевца'', број 25/15-пречишћен текст),
Одлука о Градском већу (''Службени лист Града Крагујевца'', број 25/15пречишћен текст),
Одлука о буџета града Крагујевца за 2017.годину (''Службени лист Града
Крагујевца'', број 42/16 и 30/17),
Одлука о буџету града Крагујевца за 2017. годину (''Службени лист града
Крагујевца'', број 42/16),
Одлука о буџету града Крагујевца за 2016. годину (''Службени лист града
Крагујевца'', број 42/15 и 24/16),
Одлука о буџету града Крагујевца за 2015. годину (''Службени лист града
Крагујевца'', број 43/14, 9/15 и 38/15),
Одлука о висини стопе пореза на имовину (''Службени лист Града
Крагујевца'', број 30/17),
Одлука о висини стопе пореза на имовину („Службени лист града
Крагујевца“, број 29/13,38/14 и 41/14),
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2013. годину („Службени лист
града Крагујевца“, број 46/12),
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2012. годину („Службени лист
града Крагујевца“, број 26/11),
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2011. годину („Службени лист
града Крагујевца“, број 31/10 и 14/11),
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2010. годину („Службени лист
града Крагујевца“, број 38/09),
Одлука о висини стопе пореза на имовину за 2009. годину („Службени лист
града Крагујевца“, број 37/08),
Одлука о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на
имовину(„Службени лист града Крагујевца, број 32/13),
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018. годину на
територији града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број
29/17),
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017. годину на
територији града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број
37/16),
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2016. годину на
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територији града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број
37/15),
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број
40/14),
Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на
територији града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број
29/13),
Одлука о одређивању зона на територији града Крагујевца („Службени лист
града Крагујевца“, број 46/12 ),
Одлука о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији града
Крагујевца имовину („Службени лист града Крагујевца“, број 29/13 ),
Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину обвезника који
води пословне књиге за непокретности на територији града Крагујевца
(„Службени лист града Крагујевца“, број 29/13),
Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Крагујевца
(„Службени лист града Крагујевца“, број 6/03,...и 31/10),
Одлука о локалним комуналним таксама на територији града Крагујевца
(„Службени лист града Крагујевца“, број 46/12, 53/12-испр., 41/15 и 5/17),
Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист
града Крагујевца“, број 6/03, 4/05, 14/06 и 18/07 ),
Одлука о накнади за коришћење грађевинског земљишта („Службени лист
града Крагујевца“, број 46/12 и 12/13),
Одлука о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за 2009. годину („Службени лист града
Крагујевца“, број 37/08),
Одлука о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за 2010. годину („Службени лист града
Крагујевца“, број 38/09 ),
Одлука о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за 2011. годину („Службени лист града
Крагујевца“, број 31/10),
Одлука о утврђивању вредности бода за одређивање висине накнаде за
коришћење грађевинског земљишта за 2012. годину („Службени лист града
Крагујевца“, број 26/11),
Правилник о службеној легитимацији инспектора теренске контроле и
пореског извршитеља у Градској пореској управи Града Крагујевца
(„Службени лист града Крагујевца“, број 12/14),
Кодекс понашања запослених у органима Града, посебним и стручним
службама
органа
града
Крагујевца
(„Службени
лист
града
Крагујевца“,17/14),
Упутство за поступање по захтевима пореских обвезника за одлагање
плаћања дугованог пореза („Службени лист града Крагујевца“, број 36/16).
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Одлука о радном времену, бр.130-6/15-V од 12.05.2015.године („Службени
лист града Крагујевца“, број 18/15),
Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине града
Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 42/16),
Одлука о спровођењу пописа непокретности физичких лица на територији
града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца“, број 26/17).

III АКТИВНОСТИ









Надзор над применом закона и прописа у поступку утврђивања и плаћања
по основу локалних јавних прихода;
Контрола пријава по основу локалних јавних прихода;
Откривање непријављених објеката и увођење у базу података;
Вођење управног поступка;
Доношење решења о отклањању неправилности;
Подношење захтева за покретање прекршајног поступка;
Покретање поступка принудне наплате;
Припремање извештаја и информација о извршеном инспекцијском надзору.

IV ПЛАН АКТИВНОСТИ
У 2018. години, осим редовних активности, планира се попис непокретности
физичких лица на територији града Крагујевца ради увођења у пореску евиденцију
непријављених објеката као и објекте за које се утврди већа површина у односу на
пријављену, утврђивање пореза на имовину на основу пријава из пописа сходно
одредбама члана 114. Закона о пореском поступку и пореској администрацији као и
покретање поступка принудне наплате локалних јавних прихода по свим основима.
V РЕСУРСИ
Инспекцијски надзор обавља пет инспектора канцеларијске контроле, шест
инспектора теренске контроле и пет инспектора наплате, сви са високом стручном
спремом.
VI ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА



Повећати број извршилаца да би се повећала ефикасност у раду;
Унапређење рада инспектора (неопходно је обезбедити обуку инспектора
ради ефикаснијег рада на терену).
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VII ЗАВРШНА НАПОМЕНА
Годишњи план инспекцијског надзора спроводиће се кроз оперативне
(полугодишње, тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора.
Градска пореска управа града Крагујевца (Одељење за контролу и Одељење за
наплату и пореско рачуноводствене послове) задржава право измене и допуне
Плана инспекцијског надзора за 2018. годину. Годишњи план инспекцијског
надзора ће се редовно ажурирати, анализирати и контролисати у складу са
прописима и потребама.
НАЧЕЛНИК
Славица Ђинђић
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