
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
ОПШТИНСКА УПРАВА 
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Број: ____________________ 
Датум: 22.10.2009. 
Б о г а т и ћ 
 
 
 Општинска управа Богатић, Одељење за привреду, финансије и имовинско правне послове, 
Одсек за ЛПА на основу члана 33. Закона о пореском поступку и пореској администрацији, а у вези 
члана 10. (''Службени гласник РС'' број 80/02, 84/02,.........61/07, 20/09) и члана 192. Закона о општем 
управном поступку (''Службени лист СРЈ'' број 33/97 и 31/01) доноси: 
 
 
    

Р Е Ш Е Њ Е    
 

 НАЛАЖЕ СЕ Министарству финансија – Управи за трезор Шабац да изврши повраћај 
погрешно усмерених средстава и то на терет рачуна 840-713121843-57 – Порез на имовину, са 
позивом на број по моделу 97 84024006190731,износ од: 
 

7.782,63 динара 
 

а у корист рачуна РЈ ПТТ Панчево, који гласи 200-0023620102000-65, са позивом на број 
26314220920093, са шифром плаћања 257. 
 
 

О б р а з л о ж е њ е    
 

 Писменим захтевом  број 2009-7635/29 од 14.10.2009. године, Одељењу за привреду 
финансије и имовинско правне послове, Одсек за ЛПА,  обратио се директор РЈ ПТТ Панчево за 
повраћај погрешно усмерених средстава, до ког је дошло грешком радника РЈ ПТТ Панчево. 
Повраћај погрешно усмерених средстава у висини горе наведеног износа извршити са рачуна 
840-713121843-57 – Порез на имовину, са позивом на број по моделу 97 84024006190731, а у корист 
рачуна  РЈ ПТТ Панчево, број 200-0023620102000-65 са позивом на број 26314220920093. 
 

На основу достављених доказа који су достављени од стране РЈ ПТТ Панчево, о извршеној 
уплати 19.08.2009. године, утврђено је да су пореском обвезнику усмерена средства на погрешан 
уплатни рачун. 

 
Са напред изнетог одлучено је као у диспозитиву овог решења. 
 
Против овог решења може се изјавити жалба Министарству финансија Пореска управа 

Регионални центар Београд, а преко Одсека за ЛПА Општине Богатић у року од 15 дана од дана 
пријема решења уз наплату Општинске административне таксе у износу од 423,00 динара, на 
уплатни рачун број 840-742251843-73 са позивом на број 97 26-024. 

 
 
 

РУКОВОДИЛАЦ ОДЕЉЕЊА 
__________________________   

                                                                                                             Оливера Маштраповић 


