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О Б АВ Е Ш Т Е Њ Е

Поштовани обвезници обавештавамо  Вас  да  имате  могућност,  да  преко  наше
Интернет апликације погледате Ваше стање на рачунима изворних јавних прихода који
се  евидентирају  у  Секретаријату  локалне  пореске  администрације,  као  и  пореске
пријаве на основу којих Вам је утврђена обавеза.

1) Отварање корисничког налога:
Уколико  желите  користити  ове  услуге  морате  поднети  захтев  за  отварање

корисничког налога, који се може поднети преко Wеб апликације – „захтев за отварање
корисничког налога“. Преглед статуса захтева може се извршити преко Wеб апликације
– „провера статуса регистрације“ (уз претходно сачуван идентификациони број пријаве).

2) Преузимање корисничког налога:
Кориснички налог и лозинка се преузимају искључиво непосредно, на адреси

Суботица, Трг Слободе 1, на првом спрату, канцеларија број 141, сваког радног дана од
10  до  12  часова.  Кориснички  налог  и  лозинку  може  преузети  лично  обвезник  или
овлашћено  лице.  Овлашћење  за  физичко  лице  мора  бити  оверено,  а  овлашћење  за
правно лице мора бити печатирано и потписано од стране овлашћеног лица фирме. 

3) Измена корисничког налога:
Обвезник који је добио кориснички налог и лозинку, у Wеб апликацији може сам

да промени лозинку. Ако обвезник заборави или изгуби лозинку, за промену лозинке
мора доћи искључиво у Секретаријат локалне пореске администрације. Том приликом
обвезник или овлашћено лице мора попунити Захтев за измену корисничког налога.

4)  Пријава на систем:
Уколико  желите  преглед  упита  стања  пријавите  се  на   систем  уносећи  своје

корисничко  име  и  лозинку  у  одговарајућа  поља,  напомена:   програмски  систем
разликује велика и мала слова.

5)  Предност Wеб апликације:
- Увид у Ваше стање обавеза на дан увида;
- Увид у уплате; 
- Увид у пријаве по основу којих Вам је утврђена обавеза;
- Једноставна употреба;
- Непостојање временске и просторне ограничености;
- Могућност праћења и анализе стања Ваших обавеза.

6) Технички  предуслови:
- ПЦ Рачунар (новије генерације);
- Конекција на Интернет.


