
ПЛАН РАДА ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ У ОДЕЉЕЊУ ПОРЕСКЕ 

АДМИНИСТРАЦИЈЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ БОР ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

* Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о 

утврђеном порезу у пореским пријавама, односно по исправама поднетим 

од нотара за 2021. годину обвезника који не воде пословне књиге (физичка 

лица); 

 

* Контрола тачности и потпуности базе података којим располаже 

Одељење пореске администрације пореза на имовину обвезника који не 

воде пословне књиге (физичка лица); 

 

* Контрола пореских обвезника који воде пословне књиге (правна лица) 

који се налазе у евиденцији обвезника, а нису доставили (електронски) 

пореску пријаву за утврђивање пореза на имовину за 2021. годину; 

 

* Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о 

утврђеном порезу у пореским пријавама обвезника који воде пословне 

књиге (правна лица); 

 

* Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података у 

поднетим пореским пријавама и утврђеном порезу на имовину у поступку 

озакоњења објеката према Закону о озакоњењу и контрола према подацима 

из аката донетих по Закону о озакоњењу објеката и Закону о планирању и 

изградњи; 

 

* Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података у 

пореским пријавама обвезника који воде и који не воде пословне књиге за 

зграде у изградњи површине преко 500м2, односно посебне делове зграде 

који представљају технолошку или функционалну целину површине преко 

500м2 која се дограђује или надограђује, која није оспособљена за 

коришћење и не користи се, где су изведени груби грађевински радови са 

конструктивним склопом, а за које је истекло пет године од дана 

правоснажности прве грађевинске дозволе; 

 

* Контрола на терену, пре свега, пореза на имовину физичких лица, али и 

других врста изворних прихода и то: КО Брестовац, Борско Језеро, 

Брестовачка бања, и др. зависно од потреба и могућности; 

 

* Контрола и провера података из базе ЛПА са подацима Катастра 

непокретности и података са сајта Гео Србија за грађевинско земљиште а 

по потреби и друге врсте непокретности; 



 * Контрола тачности, потпуности и законитости пријављених података по 

основу комуналних такси и накнада; 

 

* Контрола тачности, потпуности и законитости пријављених података по 

основу накнаде за заштиту и унапређење животне средине; 

 

 * Контрола осталих изворних јавних прихода према другим  

расположивим подацима. 

 

 

 

 

 

 ОДЕЉЕЊЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 


