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УВОД 

 

       Уставом Републике Србије ( „Службени гласник РС“, 98/2006) у члану 188,  

прописао је да су јединице локалне самоуправе општине, градови и град Београд.  У 

члану 189, став 2. и 3. прописано је да се град оснива законом, у складу са 

критеријумима предвиђеним законом којим се уређује локална смоуправа и да има 

надлежности које су Уставом поверене општини и да се законом граду могу поверити и 

друге надлежности. 

         Законом о територијалној организацији Републике Србије („ Службени гласник Рс 

„ бр. 129/07) који је ступио на снагу 29. децембра 2007.године , Чачак  је добио статус 

града. 

На основу члана 13. став 1. Одлуке о градским управама ( „Службени лист града 

Чачка“ бр. 8/ 2008, 21/09,11/15,19/16), образовано је осам градских управа. 

 У 2018. години донет је Правилник о изменама и допунама  правилника о 

унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у  градским управама, стручним 

службама и градском правобранилаштву Чачка број 06-291/2018-III од 20.12.2018 

године. 
                      

 

 

 НОРМАТИВНА РЕГУЛАТИВА ЗА ФОРМИРАЊЕ   ГРАДСКЕ                       

                                   УПРАВЕ У ЈЕДИНИЦИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

 

Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе прописани су изворни 

приходи који припадају јединици локалне самоуправе, а чланом 60. прописано је да 

јединица локалне самоуиправе у целости утврђује , наплаћује и контролише јавне 

приходе из члана 6. почев од 01.01.2007. године. 

Чланом 2а. и 2б. Закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији, прописане су надлежности локалне пореске администрације. 

Закон о порезима на имовину, који представља материјални закон, измењен је, 

за потребе фискалне децентрализације Законом о изменама и допунама закона о 

порезима на имовину. Овим изменама и допунама створен је правни основ да јединица 

локалне сaмоуправе донесе одлуку којом ће утврдити висину стопе пореза на имовину 

до висине прогресивне пореске стопе која се није мењала. Утврђивање и наплата пореза 

на имовину регулисани су чл.32. до 42. Закона о порезима на имовину који дефинишу 

послове које обавља локална пореска администрација( порез на имовину у статици). 
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          ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТИ ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ                   

                                             АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

 

 Законом о финансирању локалне самоуправе предвиђено је обезбеђивање 

средстава јединицама локалне самоуправе за обављање изворних и поверених послова. 

Изворне приходе јединице локалне самоуправе који су прописани чланом 6. наведеног 

закона, у целости администрира (утврђује, контролише и наплаћује ) локална 

самоуправа.  

                     Законом о пореском поступку и пореској администрацији делокруг рада 

пореског оделења је: 

1. Евиденција обвезника локалних јавних прихода ; 

2. Пружање пореских услуга и пореска контрола правних лица, 

предузетника и физичких лица; 

3. Утврђивање обавеза решењем по основу локалних јавних прихода; 

4. Евидентирање обавеза  по основу самоопорезивања локалних јавних 

прихода; 

5. Књижење извршених уплата локалних јавних прихода; 

6. Послови пореске  контроле; 

7. Послови обезбеђења наплате пореске обавезе; 

8. Послови редовне и принудне наплате и одлагање плаћања пореског 

дуга; 

9. Послови у вези пријава потраживања у поступцима приватизације, 

стечаја, ликвидације; 

10. Подношење захтева за  порескопрекршајни поступак; 

11. Послови првостепеног поступка ; 

12. Послови вођења пореског књиговодства ; 

13. Послови у вези повраћаја и прекњижавања локалних јавних прихода; 

14. Послови издавања уверења и потврда у вези локалних јавних прихода; 

15. Послови извештавања у вези локалних јавних прихода; 

 

 

 

 

ИЗВОРНИ ПРИХОДИ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ  

                                   САМОУПРАВЕ 

 

 Изворни приходи буџета јединице локалне самоуправе су приходи чију стопу, 

односно начин и мерила за утврђивање висине износа, утврђује јединица локалне 

самоуправе, при чему се законом може ограничити висина пореске стопе, односно 

утврдити највиши и нанижи износ накнаде, односно таксе. 
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 Законом о финансирању локалне самоуправе, када је реч о изворним приходима 

јединице локалне самоуправе, прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе 

утврђује висину стопе пореза, да може уводити локалне комуналне и административне 

таксе и уводи боравишну таксу у складу са законом који уређује област туризма. 

 Локална пореска администрација, је надлежна по врстама изворних прихода да 

врши: 

1.утврђивање, наплату и контролу пореза на имовину у статици; 

2.утврђивање, контрола и наплата локалне комуналне таксе 

3.утврђивање, контрола и наплата прихода по основу самодоприноса; 

4.утврђивање, контрола и наплата посебне накнаде за заштиту и унапређење   

   животне средине 

5.контрола и наплата локалне административне таксе 

6.послови обрачуна доприноса за уређење грађевинског земљишта 

 

 

         

 

УНУТРАШЊЕ УРЕЂЕЊЕ 

     

Правилником о изменама и допунама  правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у  градским управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву Чачка број 06-291/2018-III од 20.12.2018 године у Градској управи 

за локалну пореску администрацију систематизовани су следећи одсеци и групе: 

 

 

1.Начелник Градске управе  

 

2.Одсек за пружање пореских услуга и пореску контролу правних лица, 

предузетника и физичких лица а у оквиру одсека: 
                    -   група за пореску контролу правних лица, предузетника и физичких лица    

                    -   група за  пријем, обраду и евидентирање пореских пријава и пружање 

пореских услуга 

 

3.Одсек за наплату,  пореско књиговодство и извештавање 
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Број и квалификациона структура запослених 

 

Правилником о изменама и допунама  правилника о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у  градским управама, стручним службама и градском 

правобранилаштву Чачка број 06-291/2018-III од 20.12.2018 године у Градској управи 

за локалну пореску администрацију систематизовано је 18 радних места са 30 

изврилаца 

Укупно је попуњено 13 радних места и то: 

- висока стручна спрема – 12  

- виша стручна спрема -    1 

- средња стручна спрема-  7 

- намештеници-                  2 

 

 

 

 

Радне активности у периоду  01.01.-31.12.2018.години 
 

У раду Градске управе примењује се Закон о пореском поступку и пореској 

администрацији, Закон о порезима на имовину, Закон о општем управном поступку, 

Закон о финансирању локалне самоуправе  Решење о утврђивању тржишне вредности 

непокретности на територији града Чачка за 2018.годину,  Одлука о локалним 

комуналним таксама, Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине,  

Закон о заштити животне средине,  

У извештајном периоду урађене су следеће активности:  

 

Одсек за канцеларијску контролу правних лица, предузетника и физичких лица; 

 

У периоду март-децембар.2018. године извршено је евидентирање обавеза по 

основу пореза на имовину за 816 правних лица, а утврђена обавеза износи 188122088,08 

динара.  

У  2018. Години  извршен је разрез локалне  комуналне таксе за истицање 

фирме. Укупан број донетих решења по овом основу  за правна лица и предузетнике 

износи  650, а утврђена обавеза по наведеним решењима је 46909260,64 динара.  

            Утврђивање обавезе за порез на имовину у статици за физичка лица је  извршено 

извршено је током априла 2018 године, када је донето 48359 решења. Утврђена обавеза 

по решењима  је 250775553,98 динара. Обавеза је утврђена по основу пријава преузетих 

са система  
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Пореске управе Чачак и нових пријава које су поднете овој Управи.  У периоду 01.01.-

31.12.2018. године поднето је 10115 нових и измењених пореских пријава. 

 ДТомом 2018. године утврђена је обавеза по основу накнаде за заштиту и 

унапређење животне средине када је донето 46680 решења за физичка лица и 574 

решења за правна лица а утврђена обавеза по том основу је износила 33104659,35 

динара. 

 Током 2018. године извршно је утврђивање задужења самодоприноса по основу 

самосталних делатности за 265  обвезника у укупном износу од 1329430,29 динара као 

и 35 решења за комуналну таксу-коришћење рекламних паноа у укупном износу од 

5764474,29 динара. 

                                                                  

По завршеном разрезу преко писарнице Градске управе поднето је 74 жалбе на 

решења.  

Преко писарнице Градске управе поднето је од стране обвезника 302 захтева за 

промене података, 302 захтева за излазак на терен и 116 захтева за отпис неоснованог 

задужења и камате.. 

  

 Одсек за наплату  пореско књиговодство и извештавање 

 

  У току 2018. године  издато је  укупно 808 опомена. Укупно потраживање по 

овим опоменама износи 74617050,37 динара.  Укупно је наплаћено по издатим 

опоменама без покретања поступка принудне наплате 12873515,61 динара. У законском 

року обвезници су имали право на подношење приговора на опомене, укупно поднето 

23 приговора. Приговори су се углавном односили на застарелост наплате  и неуредну 

доставу решења из ранијих година.   

Током 2018 године покренуто је 45 поступака принудне наплате  из новчаног 

потраживања по основу пензије/зараде и до краја 2018 године по овом основу 

наплаћено је 1049963,02 динара. Такође, донето је 163 решење о принудној наплати из 

новчаних средстава  обвезника код пословних банака  и укупно наплаћено 5685119,14 

динара. 

  У извештајном периоду поднето је 489 захтева за одлагање плаћања пореза а на 

основу  одредаба Закона о изменама и допунама закона о пореском поступку и пореској 

администрацији . 

Током 2018.године код 10 правних лица  извршена је пријава потраживања у 

поступку стечаја   па је укупно пријављено потраживање по различитим пореским 

облицима у износу од 47692146,18 динара. Код 8 обвезника извршена је пријава 

потраживања у поступку ликвидације у укупном износу од  2118001,61 динара.  

Преко Градске писарнице током 2018. године поднето је 7 жалби на решења 

принудне наплате од којих је у првом степену решено 3 а за 4 предмета води се 

другостепени поступак. 

Укупан износ наплаћених јавних прихода по текућим и заосталим задужењима 

по основу изворних локалних јавних прихода које администрира Градска управа за 

локалну пореску администрацију у 2018 години износи  478669478,94 динара 

У извештајном периоду поднето је преко писарнице Градске управе 4551 захтева 

за издавање пореског уверења и доставу података и исти су решени у законском року.  
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Illro ce rlIqe nopecKor KrLr.rroBoAcrBa flpeKo rr]rcapHrdrle fpagcxe ynpaBe y roKy
2018. roArIHe npI,IMJbeHo je 343 3axreBa 3a rrpeKrbr.rxaBarbe z nonpahaj yrrJrara., o4 uera je
perrreHo 340 gaxreea.

3AzubYqHA PA3MATPAIIA

Torou [ocJIoBHe 2018. ro4r,rHe krMaJrut cMo Hr,r3 upo6leua roju ce rr,rrry olpeMe rj.
paqyHapa I4 IrITaMrIaqa u r<ojrz cy roKoM 2018 roauHe 3aMerbenr.r nonajuM aJrr{ ra upo6.nena
xanqenaprajcKor rlpocropa y xojranaa paAe 3arrocJreHr.r Kao r4 Bo3raJra roja 6u HaMa Kao yrrpaBr{
roja ce 6asu uncrtercqujcxrau nocJroBrrMa, cBaxIl lart 6una Ha paclonararry 3a pa,4 Ha
TepeHy. O6supou Aa cy y fpa4cnoj ynpaBra rropeA crilJrHo 3arrocJreHr.rx parHraKa aHraxoBaHr4
u paLHrt\kt no yroBopl{Ma o npr4BpeMeHlrM 14 rroBpeMeHrrM rrocJroBr,rMa ro je ueouxo4Ho rrrro
upe o6es6e4vlTw aAeKBaraH paAHr4 [pocrop rarco 6u oBa yrrpaBa [rro eKonoMr.rrrHuje u
e(furaurnje ocrBapr{na rocJroBe ue cnoje HaAJrexHocrr,r. Ocuu rora, nocroju peanaH
npo6lena npocropa y rojerra je cuemrena apxuBa fpa4cre ynpaBe jep ucra He r{cflyrbaBa
ycnoBe xojra ce rr.rqy noBprrrvHe npocropa.

Epoj. 020- 1 812019-tY -4

flaryu: I 9.02.201 8.roa.

npaBe 3a noKanHy
unucrpaqujy

HAI{EJIH14K
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