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Предмет : Извештај о раду Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода  
за период од  01.01.2018. - 31.12.2018. године 

                     
     
 
Послови у оквиру Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода односе се на: 

 
 утврђивање и наплату пореза на имовину обвезника који воде пословне књиге, пореза на 

имовину обвезника који не воде пословне књиге, локалних комуналних такси, накнаде за 
заштиту и унапређење животне средине. У 2018. години број донетих решења по 
наведеним јавним приходима је следећи: 

 
ЈАВНИ ПРИХОД БР. РЕШЕЊА 

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге (713122) 342 
Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге (713121)  22.281 
Накнада за заштиту и унапређење животне средине (714562) 1.133 
Комунална такса   (716111) (714572) (741531) (716112) 288 

УКУПНО 24044 
 
 
 издавања уверења физичким лицима у циљу остваривања права на социјалну заштиту и 

дечији додатак, кредите, визе, пријаву пребивалишта, ослобађање од плаћања ПДВ-а и 
др., као и издавање уверења правним лицима за учешћа на тендерима: 

 
УВЕРЕЊА БРОЈ УВЕРЕЊА 

Пореска уверења – социјална заштита 299 
Остала уверења 1021 

УКУПНО 1320 
 
  
 
 
 
 
 
 решавање по захтеву странака у погледу средстава уплаћених на погрешан рачун 

(директна и индиректна прекњижавања):  



 
ВРСТЕ ЗАХТЕВА БРОЈ РЕШЕЊА 

Директна прекњижавања 24 
Индиректна прекњижавања 106 

УКУПНО 130 
 
 
 предузете су активности у циљу ефикасније наплате локалних јавних прихода 

достављањем обавештења и опомена пореским обвезницима, доношењем решења о 
одложеном плаћању пореског дуга и покретањем поступка принудне наплате из средстава 
на рачуну пореског обвезника: 

УВЕРЕЊА УКУПНО 
Обавештења  11.160 
Дописи (органи, организације) 211 
Опомене  0 
Решења о одложеном плаћању пореског дуга 35 
Решења принудне наплате 0 
Решења привремене мере обезбеђења наплате 0 
 
 
 пријем и евидентирање нових пријава, од тога 2.483 пријаве имовине физичких лица, 342 

пријава имовине правних лица, као и континуирано ажурирање базе података пореских 
обвезника; 

 
 поднето је 341 захтев на основу којих се спроводи канцеларијска контрола правилности и 

тачности стања пореског дуга за пореске обвезнике (139 у раду); 
 

 поднето је 29 пријаве потраживања за фирме у ликвидацији и стечају које имају дуг по 
основу локалних јавних прихода; 

 пријаве легализације (после решења) -393 измене и 941 нове. 
 

 
 
                                                                                                   Руководилац Одељења за утврђивање  
                                                                                                                            и наплату јавних прихода 
                                                                                                                                   Бранимир Кузманчев 
 
 
 
 
 
 
             


		2019-04-18T08:39:03+0200
	Branimir Kuzmančev 100066758-0610976800098




