Годишњи извештај о раду пореске инспекције теренске контроле
за 2016 годину
Надлежност пореске инспекције
Правни основ

ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ(„Сл.
гласник РС“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006,
61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014,
112/2015 и 15/2016), ЗАКОН О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ(„Сл. гласник РС“, број
26/01 ... , 68/2014), ЗАКОН О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ („Сл.
гласник РС“, број 62/06 ..., 95/15), ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ(
„Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, број 30/10).
Сврха инспекцијског надзора Одељења за буџет, финансије, утврђивање и наплату
локалних јавних прихода општине Књажевац- ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ ТЕРЕНСКЕ
КОНТРОЛЕ је повећање ефективности и транспарентности, као и:
1.непосредну примену закона и других прописа ,
2.спровођење инспекцијског надзора, и решавања у управним стварима у првом
степену,
3.праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, на територији
општине Књажевац,
4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља
инспекцијског надзора;

Обавештење јавности, пружање стручне и саветодавне подршке
надзираним субјектима

Порески инспектор теренске контроле је објавио контролне листе на сајту општине
Кшажевац, сачинио програм рада за 2017 годину и исти објавио на сајту општине
Књажевац.
Свакодневно је пружана стручна помоћ надзираним субјектима како би пословање
ускладили са важећим законским прописима из области пореза на имовину, заштите
животне средине, као и пријава истицања фирме на пословном простору.

Пословање надзираних субјеката у складу са законом
У складу са законом о инспекцијском надзору ("Сл.гл.РС" , број 36/2015) порески
инспектор теренске контроле поступајући по налогу шефа одељења обавештавао је
надзиране субјекте о престојећем инспекцијском надзору. Ниво усклађености пословања и
поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, утврђивао се помоћу важећих
контролних листи и на основу остварених број бодова, након попуњавања контролне листе,
констатовано је да ли надзирани субјекат послује са незнатним, ниским, средњим, високим или
критичним ризиком.
Остварени резултати

У извештајном периоду извршено је 16 инспекцијских прегледа и надзора. О
утврђеном чињеничном стању написана су 16 записника, и 8 решењa ради
наређивања управних мера у области пореза на имовину.
Такође је вршена контрола и пријаве истицања фирме на пословном простору као
и пријава по основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине.
У скалду са чланом 10. ("Сл.гл.РС" , број 36/2015) порески инспектор теренске
контроле је сачинио план рада за 2017 годину и исти је објављен на сату општине
Књажевац.
Координације инспекцијског надзора
Порески инспектор теренске контроле сарађивао је са свим инспекцијама животне као са
надлежним органима Катастра непокретности Књажевац.
Стручно усавршавање пореског инспектора теренске контроле
У извештајном периоду инспектор за заштиту животне средине је активно учествовао на
састанцима које је организовао ГИЗ,у Београду који су били везани за Закон о пореском поступку и
пореској администрацији, као и примена новог Закона о инспекцијском надзору.
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