
ПОДАЦИ О ПРУЖЕНИМ УСЛУГАМА ЗА ЈАНУАР 2013
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Одељење:    Одељење за привреду, финансије и имовинско-правне послове  Општинске управе општине Богатић                                             
Број пружених услуга Број и врста 

предузетих мера
Број случајева у 

којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

Број услуга

Када је 
странка 
незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Назив радног места: Самостални стручни сарадник за имовинско правне послове

Врста услуге:

                                  
Врста услуге: Промена намене обрадивог пољопривредног земљишта

По 
сл.дужн

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву У року Ван рока Број Врста 
предузете 
мере

Када 
услуга није 
пружена

Врста услуге:

Врста услуге: Конверзија права коришћења у право својине 

Врста услуге:

Врста услуге:

Врста услуге:

Врста услуге:

Врста услуге:

НАПОМЕНА:

1
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1 Решење

15 Уверење

10.717 10.717 Отпис

Одељење:    Одељење за привреду, финансије и имовинско-правне послове  Општинске управе општине Богатић                                                   
Број пружених услуга Број и врста 

предузетих мера
Број случајева у 

којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

По захтеву

Назив радног места: Порески инспектор канцеларијске контроле 
                                  
Врста услуге: Порез на имовину правних лица 

У року Ван рока Број Врста 
предузете 
мере

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 
незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

Врста услуге: Позиви по другим основама 

Врста услуге: Порез на имовину физичких лица 

Врста услуге: Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

Врста услуге: Накнада за коришћење грађевинског земљишта 

Врста услуге: Уверење по разним основама

Врста услуге:

НАПОМЕНА:

Врста услуге:

15
Врста услуге: Условни отпис камате и мировање дуга по Одлуци 

Број услуга

По 
сл.дужн

1
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59 Уверење

2 2 Записник

95 95 Позив

Број случајева у 
којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима

Број услуга

По 
сл.дужн

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 
незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Врста услуге: Приговор на опомене по разним основама

Назив радног места: Назив радног места:  Порески инспектор теренске контроле
                                  
Врста услуге:  Порез на имовину правних лица

1

Врста услуге:  Порез на имовину физичких лица

Врста 
предузете 
мере

Врста услуге:Позиви по основу Уговора

НАПОМЕНА:

Преиначен

о је 
решење

Жалба је 
одбачена

По захтеву У року

59

БројВан рока

Одељење:    Одељење за привреду, финансије и имовинско-правне послове  Општинске управе општине Богатић                                                    
Број пружених услуга Број и врста 

предузетих мера

Врста услуге: Захтев за излазак на лице места

Врста услуге: Припрема нацрта Решење за Другостепени орган

Врста услуге: Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

Врста услуге: Накнада за коришћење грађевинског земљишта

Врста услуге: Уверења по разним основама
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46 ППИ-2

75 Извод

85 Захтев

71 Уверење

Врста услуге: Условни отпис камате и мировање дуга по Одлуци

85
Врста услуге:Уверење по разним основама

71

НАПОМЕНА:

Врста услуге: Приговор на опомене по разним основама

Врста услуге: Захтев за отпис пореског дуга по основу застарелости

Врста услуге: Књижење уплата локалних јавних прихода ЛПА

Врста услуге:  Порез на имовину физичких лица

Врста услуге: Комунална такса за истицање фирме на пословном простору

Врста услуге: Накнада за коришћење грађевинског земљишта

Жалба је 
одбачена

1
Назив радног места: Послови пореске контроле
                                  
Врста услуге:  Порез на имовину правних лица

Врста 
предузете 
мере

Када 
услуга није 
пружена

Када је 
странка 
незадовољ

на услугом

Жалба је 
одбијена и 
потврђено 
решење

Жалба је 
усвојена и 
поништено 
решење

Преиначен

о је 
решење

По захтеву По 
сл.дужн

У року Ван рока Број

Одељење:    Одељење за привреду, финансије и имовинско-правне послове  Општинске управе општине Богатић                                                    

Број услуга
Број пружених услуга Број и врста 

предузетих мера
Број случајева у 

којима су коришћена 
правна средства

Приказ броја одлука по правним 
средствима


