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1. Циљ

Овај документ представља план инспекцијског надзора који врши порески
инспектор локалне пореске администрације у 2022. години.
План инспекцијског надзора заснива се на утврђеном стању у области
инспекцијског надзора и процени ризика. Инспектор је дужан да спроводи план
инспекцијског надзора, осим када постоје нарочито оправдане изузетне околности које
је у томе спречавају. Инспектор врши инспекцијски надзор према Закону о пореском
поступку и пореској администрацији као посебном Закону којим је прописана
надлежност инспекције. Поступци који нису прописани овим Законом примењиваће се
Закон о инспекцијском надзору („Службени гласник Републике Србије“, број 36/2015 и
44/2018). Овим Законом уређују се садржина, врсте и облици и поступак инспекцијског
надзора, овлашћења и обавезе учесника у инспекцијском надзору и друга питања од
значаја за инспекцијски надзор.
Овај документ представља План рада пореске инспекције у спровођењу
изворних послова инспекцијског надзора на територији општине Мало Црниће за
2022. годину, а донет је на основу члана 10. Закона о инспекцијском надзору.

2.Правни основ

Закони по којима се поступа:
1.Закон о пореском поступку и пореској администрацији (80/2002, 84/2002,
23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 - други закон, 62/2006.....96/2021)
2.Закон о порезима на имовину (26/2001, 42/2002....144/2020 )
3.Закон о финансирању локалне самоуправе (62/2006, 47/2011 ...89/2018) и
општинске одлуке о утврђивању изворних прихода

3.Учесталост и обухват вршења инспекцијског надзора по областима и сваком од
степена ризика
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Годишњи план инспекцијског надзора пореског инспектора спровешће се кроз
месечне оперативне планове инспекцијског надзора. Надзор ће се спроводити кроз
области.

4.Преглед надзираних субјеката код којих ће се вршити инспекцијски
надзор, односно делатности или активности које ће се надзирати, ако није могуће
утврдити надзиране субјекте или је њихов број превелик, са одговарајућим
информацијама од значаја за вршење инспекцијског надзора и одређење
субјеката код којих ће се вршити надзор

Пореска инспекција ће вршити инспекцијски надзор по следећим областима
надзора и то месечно:

Јануар
Области надзора

Надзирани субјекти

Евидентирање и провера пореских
пријава пореза на имовину(пријаве које
су попуњаване на терену од стране
пописивача)

Обвезници који не воде пословне књиге

Фебруар

Области надзора

Надзирани субјекти

Евидентирање и провера пореских
пријава пореза на имовину(пријаве које
су попуњаване на терену од стране
пописивача)

Обвезници који не воде пословне књиге

Март

Области надзора

Надзирани субјекти

Упоређивање података из пореске

Обвезници који не воде пословне књиге
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пријаве са подацима у теренској
контроли

Април

Области надзора

Надзирани субјекти

Упоређивање података из пореске
пријаве са подацима у теренској
контроли

Обвезници који не воде пословне књиге

Мај

Области надзора

Надзирани субјекти

Утврђивање чињеничног стања за
утврђивање јавних прихода по основу
комуналних такси

Обвезници који воде пословне књиге

Утврђивање пореских обвезника по
основу комуналних такси на основу
података из регистра(подаци којима
Одсек располаже)

Обвезници који воде пословне књиге

Јун
Области надзора

Надзирани субјекти

Провера чињеничног стања за
утврђивање јавних прихода по основу
пореза на имовину

Обвезници који не воде пословне књиге

Јул
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Области надзора

Надзирани субјекти

Провера чињеничног стања за
утврђивање јавних прихода по основу
пореза на имовину

Обвезници који не воде пословне књиге

Август
Области надзора

Надзирани субјекти

Провера чињеничног стања за
утврђивање јавних прихода по основу
пореза на имовину

Обвезници који не воде пословне књиге

Септембар
Облици надзора

Надзирани субјекти

Провера чињеничног стања за утврђивање
јавних прихода по основу пореза на имовину

Обвезници који не воде пословне књиге

Октобар
Облици надзора

Надзирани субјекти

Припрема опомена за спровођење принудне
наплате

Сви обвезници

Новембар
Област надзора

Надзирани субјекти

Припрема опомена за спровођење принудне
наплате

Сви обвезници

Децембар
Област надзора

Надзирани субјекти
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Контролисање тачности, потпуности и
законитости исказаних података о утврђеном
порезу у пореским пријавама за 2021.годину
обвезника

Сви обвезници

Инспекција користи контролне листе у вршењу инспекцијског надзора које су
објављене на сајту општине www.opstinamalocrnice.rs
5.Територијално подручје на коме ће се вршити инспекцијски надзор
Пореска инспекција је надлежна за вршење надзора на територији општине
Мало Црниће.

6.Процењени ризик за надзиране субјекте, односно делатности или
активности које ће се надзирати или територијално подручје и другу
територијалну и сличну целину, објекат и групе објеката
Процена ризика ће се вршити у току инспекцијског надзора, како би се уједно и
надзирани субјекти упознали са системом процене ризика.

7.Период у коме ће се вршити инспекцијски надзор
Порески инспектор вршиће инспекцијски надзор у 2022.години. Инспекцијски
надзори вршиће се радним данима у радно време надзираних субјекта, осим у хитним
случајевима када се отклања непосредна опасност по живот и здравље људи, имовину
веће вредности, животну средину или биљни или животињски свет.

8. Информације о облицима инспекцијског надзора који ће се вршити
Редовни инспекцијски надзори су планирани у циљу контроле спровођења
заштитних мера и законских прописа.
Ванредан инспекцијски надзор вршиће се када је неопходно да се, сагласно
делокругу инспекције заштите животне средине, предузму хитне мере ради спречавања
или отклањања непосредне опасности по живот или здравље људи, имовину, привреду,
животну средину, биљни или животињски свет, безбедност; када се после доношења
годишњег плана инспекцијског надзора процени да је ризик висок или критичан или
промене околности; када такав надзор захтева надзирани субјекат; када се поступа по
представци правног или физичког лица.
Контролни инспекцијски надзор вршиће се ради утврђивања извршења мера
које су предложене или наложене надзираном субјекту у оквиру редовног или
ванредног инспекцијског надзора.
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Допунски инспекцијски надзор вршиће се по службеној дужности или поводом
захтева надзираног субјекта, ради утврђивања чињеница које су од значаја за
инспекцијски надзор, а које нису утврђене у редовном, ванредном или контролном
инспекцијском надзору, с тим да се може извршити само један допунски инспекцијски
надзор, у року који не може бити дужи од 30 дана од окончања редовног, ванредног
или контролног инспекцијског надзора.
Инспекцијски надзор без најаве вршиће се код нерегистрованих субјеката као и
при ванредним инспекцијским надзорима код субјеката којих постоји основана сумња
да се не придржавају прописа из Закона о порезима на имовину и прописа донетих на
основу овог закона.
Према потреби и по захтеву странке порески инспектор ће давати стручну и
саветодавну подршку привредним субјектима у складу са Законом о инспекцијском
надзору.
9.Планиране мере и активности превентивног деловања инспекције
Превентивно деловање пореске инспекције вршиће се:
Објављивањем важећих прописа, планова инспекцијског надзора и контролних
листа на сајту општине.
Пружањем стручне и саветодавне подршке надзираном субјекту или лицу које
остварује одређена права у надзираном субјекту или у вези са надзираним субјектом.
Предузимањем превентивних инспекцијских надзора.
Постављањем информација на званичан сајт општине.
Превентивним деловањем инспекције утиче се на смањење ризика односно
штетних последица и вероватноће његовог настанка.
10.Очекивани обим ванредних инспекцијских надзора у периоду у коме ће
се вршити редован инспекцијски надзор, са одговарајућим образложењима

Број ванредних инспекцијских надзора зависиће од ситуација када је потребно
да се предузму хитне мере ради спречавања или отклањања непосредне опасности по
живот и здравље људи, имовину, комунални ред, безбедност, када захтева надзирани
субјекат и по поднетим представкама правних или физичких лица.

11.Други елементи од значаја за планирање и вршење инспекцијског
надзора
У циљу стручног усавршавања запосленог на инспекцијским пословима
потребно је организовати обуку
пореског инспектора за примену Закона о
инспекцијском надзору. У случају потребе за изменом Плана инспекцијског надзора
услед промена Закона,исти ће се променити.
12.Организациона структура
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Један запослени обавља послове пореске инспекције. Запослени је распоређен
на пословима туристичког инспектора, инспектора за заштиту животне средине и друге
послове у локалној пореској администрацији.

Порески инспектор
Сандра Добросављевић
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