
Република Србија 

Општинска управа 

Пореско одељење 

Велика Плана 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2021. ГОДИНУ 

ПОРЕСКОГ ОДЕЉЕЊА 

 

Велика Плана 

децембар  2021.године 

 

УВОД 

 

Годишњи план инспекцијског надзора Пореског одељења у  Општинској управи 

Велика Плана за 2022. годину у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору 

(„Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/18 и 95/18), и члана 118. Закона о пореском поступку 

и пореској администрацији („Сл.гласник РС“, број 80/02...144/20). 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака Пореског 

одељења у 2022. години, непосредне примене закона и прописа, те праћења стања на 

територији општине Велика Плана - евидентирање, контролу и наплату изворних 

прихода. 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Пореског одељења је повећање 

ефективности и транспарентности, као и јачање поверења грађана у локалану 

самоуправу. Општине Велика Плана што подразумева: 

1. Непосредну примену закона и других прописа, 

2. Спровођење инспекцијског надзора и решавања у управним стварима у првом степену, 

3. Праћење стања и предлагање мера за унапређење стања на терену, 

4. Превентивно деловање инспекције као једно од средстава оствариавња циља 

инспекцијског надзора. 

Пореско одељење Општинске управе општине Велика Плана, обавља послове на 

територији општине Велика Плана, са седиштем у Великој Плани, ул. Милоша Великог 

број 30. 

У складу са горе наведеним Годишњим планом иснпекцијског надзора, који 

садржи опште и специфичне циљеве које је потребно остварити, задатке - програмске 

активности које је потребно спровести како би се ти циљеви остварили, индикаторе 

резултата тј. начин на који меримо остварене задатке односно програмске активности, 

рокове у којима се задаци односно активности морају обавити, одговорности за 

спровођење активности односно задатака, врсту активности и др. 

Циљеви Годишњег плана инспекцијског надзора је непосредна примена закона и 

других прописа тј. планираних мера и активности превентивног деловања инспекције и 

планираних мера и активности за утврђивање, контроле и наплату јавних прихода.  

Годишњи плани инспекцијског надзора садржи податке и о специфичним 

циљевима који се планирају остварити у 2022. години а који су везани за Програмске 

активности Пореског одељења, одговорност за реализацију задатак и активности и у 

ком року их треба реализовати. 



Инспекцијски надзор и службене контроле спроводе се употребом метода и 

техника како је прописано законским и подзаконским актима који су темељ за 

поступање инспекције. 

Послови и задаци из делокруга односно Годишњег плана инспекцијског надзора 

и службене контроле Пореског одељења обављају се плански, периодично у свом 

седишту у складу са текућим обавезама овог одељења на територији општине Велика 

Плана. 

Чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/15, 44/18 

и 95/18) инспекција је дужна да сачини годишњи план инспекцијског надзора, који се 

спроводи кроз оперативне (тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора и 

контроле. 

 

 

ПОДАЦИ О РЕСУРСИМА РАСПОЛОЖИВИМ ЗА ВРШЕЊЕ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ОДЕЉЕЊА 

 

                             

- Радно место начелник одељења 

- Радно место шеф одсека за утврђивање и контролу јавних прихода 

- Радно место порески инспектор 1 

- Радно место порески инспектор 2 

- Радно место порески инспектор 3 

- Радно место порески инспектор 4 

- Радно место порески инспектор 5 

- Радно место порески рачуновођа 

- Радно место послови пореске евиденције и обраде захтева 

- Радно место пореске писарнице 

 

Послове инспекцијског надзора у Пореском одељењу непосредно ће обављати три 

пореска инспектора уз непосредну помоћ запосленог на пословима вршења пореских 

услуга и запосленог на пословима аналитичким пословима наплате. 

 

 

                                           ОБЛИЦИ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Инспекцијски надзор овлашћених пореских инспектора вршиће се кроз обављање 

канцеларијске контроле  у смислу провере података садржаних у пореским пријавама, 

документацији и подацима обвезника локалних јавних прихода, изјавама истих датим у 

просторијама пореског одељења односно кроз теренску контролу  провере на терену 

података садржаних у поднетим пореским пријавама, пријавама поднетим против 

обвезника локалних јавних прихода, пријава других надлежних инспекција и на основу 

налога за теренску контролу. 

 

 

 

 

 



ТЕРИТОРИЈАЛНО ПОДРУЧЈЕ ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Инспекцијски надзор од стране овлашћених инспектора пореског одељења вршиће се 

на целој територији општине Велика Плана и обухватиће надзор над власницима, 

корисницима односно држаоцима опорезиве непокретне имовине која се налази на 

територији општине, односно обухватиће сва физичка, правна лица и предузетнике који 

обављају одређене активности које се обављају на територији општине. 

 

 

ПРЕГЛЕД НАДЗИРАНИХ СУБЈЕКАТА КОД КОЈИХ ЋЕ СЕ ВРШИТИ 

ИНСПЕКЦИЈКИ НАДЗОР 

 

- Физичка лица која на територији Општине Велика Плана поседују имовину која је 

предмет опорезивања 

- Предузетници који на територији општине Велика Плана поседују имовину која је 

предмет опорезивања. 

- Правна лица која је територији општине Велика Плана поседују имовину која је 

предмет опорезивања. 

- Предузетници који на територији општине врше делатности које су предмет 

утврђивања локалних јавних прихода 

-Правна лица која на територији општине обвљају делатности које су предмет 

утврђивања локалних јавних прихода. 

-Предузетници који на територији општине имају пријављено место пребивалишта 

 

 

ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

Општи подаци: 

 

Број инспектора:  5 инспектора 

                           

Послови инспектора: 

Канцеларијска контрола 

Теренска контрола 

Приндуна наплата 

 

 

Послови пореског инспектора 1: 

 

Обавља сложене послове који захтевају умерено висок ниво самосталности у раду, 

одговорности и учесталости пословне комуникације и то послове пријема, обраде и 

евидентирања пореских пријава пореза на имовину лица која не воде пословне књиге, 

комуналне таксе за држање забавних игара, накнаде за заштиту и унапређење животне 

средине за физичка лица, накнаде за заузећа јавних површина као и осталих локалних 

јавних прихода, пружа правну помоћ пореском обвезнику и другим  обвезницима 

локалних јавних прихода о њиховим правима и обавезама које прописује закон и 

одлуке локалне самоуправе, прима захтеве за признавање права и поступа у 

порескоправној ствари из делокруга свога рада у смислу обављања вођења пореског 

поступка и израде првостепених пореских аката о утврђивању пореске обавезе за које је 

законом односно одлуком локалне самоуправе прописано да се утврђују решењем, 



обавља  послове пореске  контроле у смислу канцеларијске и теренске контроле 

правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским 

прописима, односно прописима донетим од стране локалне самоуправе у смислу 

провере законитости и правилности испуњења пореске обавезе и података исказаних у 

пореској пријави и другим евиденцијама пореског обвезника, налаже пореском 

обвезнику да се утврђене неправилности и пропусти отклоне, саставља записник о 

извршеној пореској контроли, доноси решење у поступку контроле, преиспитује 

првостепено решење, односно даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења 

донета у првостепеном поступку, води поступак издавања пореских уверења о 

измиреним пореским обавезама као и других пореских уверења, информише пореске 

обвезнике о примени пореских прописа и обавља и друге послове по налогу начелника 

Општинске управе, начелника одељења, односно руководиоца одсека. 

 

Послови пореског инспектора 2: 

 

Обавља сложене послове који захтевају умерено висок ниво самосталности у раду, 

одговорности и учесталости пословне комуникације и то послове  пружања  правне 

помоћи  пореским обвезницима и другим обвезницима локалних јавних прихода о 

њиховим правима и обавезама које прописује закон и одлуке локалне самоуправе, 

прима захтеве за признавање права и поступа у порескоправној ствари из делокруга 

свога рада у смислу обављања вођења пореског поступка и израде првостепених 

пореских аката о утврђивању пореске обавезе за које је законом односно одлуком 

локалне самоуправе прописано да се утврђују решењем, обавља  послове пореске  

контроле у смислу канцеларијске и теренске контроле правних лица, предузетника и 

физичких лица у складу са позитивним законским прописима, односно прописима 

донетим од стране локалне самоуправе у смислу провере законитости и правилности 

испуњења пореске обавезе и података исказаних у пореској пријави и другим 

евиденцијама пореског обвезника, налаже пореском обвезнику да се утврђене 

неправилности и пропусти отклоне, саставља записник о извршеној пореској контроли, 

доноси решење у поступку контроле, подноси захтеве за покретање пореско 

прекршајног поступка, води поступак у предметима по жалбама изјављеним на решења 

пореског одељења, води поступак по приговорима обвезника на стање исказано на 

аналитичким картицама односно закључке изјављене у поступку канцеларијске 

контроле, прати материјалне прописе и судску праксу, тумачења и ставове органа 

управе и правосудних органа као и мишљења и упутства надлежних органа, учествује у 

изради нормативно правних аката из надлежности одељења, води поступак издавања 

пореских уверења о измиреним пореским обавезама као и других пореских уверења и 

извештаја, води поступак и доноси решење о преносу пореског дуга са ранијег пореског 

обвезника на новог,  води поступак и доноси решења о преносу дуга у ванбилансно 

пореско рачуноводство, информише пореске обвезнике о примени пореских прописа и 

обавља и друге послове по налогу начелника Општинске управе, начелника одељења, 

односно руководиоца одсека. 

 

 

Послови пореског инспектора 3: 

 

Обавља сложене послове који захтевају умерено висок ниво самосталности у раду, 

одговорности и учесталости пословне комуникације и то послове пријема, обраде и 

евидентирања пореских пријава пореза на имовину лица која не воде пословне књиге, 

комуналне таксе за држање забавних игара, накнаде за заштиту и унапређење животне 



средине за физичка лица, накнаде за заузећа јавних површина као и осталих локалних 

јавних прихода, пружа правну помоћ пореском обвезнику и другим  обвезницима 

локалних јавних прихода о њиховим правима и обавезама које прописује закон и 

одлуке локалне самоуправе, прима захтеве за признавање права и поступа у 

порескоправној ствари из делокруга свога рада у смислу обављања вођења пореског 

поступка и израде првостепених пореских аката о утврђивању пореске обавезе за које је 

законом односно одлуком локалне самоуправе прописано да се утврђују решењем, 

обавља  послове пореске  контроле у смислу канцеларијске и теренске контроле 

правних лица, предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским 

прописима, односно прописима донетим од стране локалне самоуправе у смислу 

провере законитости и правилности испуњења пореске обавезе и података исказаних у 

пореској пријави и другим евиденцијама пореског обвезника, налаже пореском 

обвезнику да се утврђене неправилности и пропусти отклоне, саставља записник о 

извршеној пореској контроли, доноси решење у поступку контроле, преиспитује 

првостепено решење, односно даје изјашњење по изјављеним жалбама на решења 

донета у првостепеном поступку, води поступак издавања пореских уверења о 

измиреним пореским обавезама као и других пореских уверења, информише пореске 

обвезнике о примени пореских прописа и обавља и друге послове по налогу начелника 

Општинске управе, начелника одељења, односно руководиоца одсека. 

 

 

Послови пореског инспектора 4: 

 

Обавља сложене послове који захтевају умерено висок ниво самосталности у раду, 

одговорности и учесталости пословне комуникације и обавља послове радног места на 

које је распоређен, обавља најсложеније послове наплате са високим нивоом 

одговорности и самосталности у раду и то: из досијеа пореских обвезника које воде 

порески инспектори и на други начин континуирано прати податке о доспелим 

потраживањима за плаћање и на основу тога идентификују пореске обвезнике који 

своје обавезе нису исплатили у законском року; шаље опомене пореским обвезницима 

који, у целости или делимично, нису о доспелости платили порез; предлаже 

непосредном руководиоцу предмете на којима ће бити установљено заложно право као 

средство обезбеђења и принудне наплате поштујући начела пореског поступка; обавља 

управно-правне послове вођења првостепеног пореског поступка и израду 

првостепених пореских аката у поступку принудне наплате локалних јавних прихода 

односно поступка одлагања плаћања дугованог пореског дуга; прати извршење решења 

о принудној наплати; предузима све потребне поступке и мере како би се обезбедила 

наплата и обезбедили подаци о извршеној наплати сопствених прихода који припадају 

општини; привредном суду благовремено пријављује потраживање локалних јавних 

прихода од правних лица над којима је покренут стечајни поступак; благовремено 

пријављује и учествује у утврђивању потраживања локалних јавних прихода од правног 

лица које отвара поступак реорганизације и по његовом усвајању прати спровођење 

плана реорганизације, односно унапред припремљеног плана реорганизације; поступа у 

својству првостепеног органа по приговорима, односно жалбама изјављеним на 

опомене, решења и закључке донетих у поступку обезбеђења наплате и наплате 

дугованог пореза; извршава и друге послове који се предузимају у поступку принудне 

наплате из појединих предмета наплате, Пружа правну помоћ пореском обвезнику о 

његовим правима и обавезама које прописује закон,пружа правну помић при 

састављању захтева и пружање друге правне помоћи од значаја за поштовање пореских 

прописа, обавештава подносиоца захтева које су радње предузете у пореском поступку 



и донетим порескоуправним актима као и све друге послове по налогу руководиоца; 

стално се стручно усавршава; континуирано прати пореске прописе и стручну 

литературу и обавља друге послове из делокруга Одсека које одреди  начелник 

Одељења и начелник Општинске управе. 
 

 

Прописи по којим поступа пореска инспекција: 

 

Закони: 

1. Закон о општем управном поступку („Сл. гласник РС“, број 18/2016...95/2018) 

2. Закон о пореском поступку и пореској администрацију („Сл. гласник РС“, број 

80/02...144/2020) 

3. Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 62/2006111/2021-

др.закон) 

4. Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/2001,..., 144/2020) 

5. Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/2009...118/2021) 

6. Закон о прекршајима („Сл. гласник РС“, број 65/2013...91/2019-др.закон) 

7. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“, број 36/2015...95/2018) 

 

Одлуке и друга акта општине Велика Плана: 

 

1. Одлуком о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији општине Велика 

Плана („Сл.лист општине Велике Плана и Смедеревска Паланка“, број 25/2014 и 

38/2016)                     ),  

2. Одлуком о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на имовину („Сл.лист 

општине Велика Плана и Смедеревска Паланка “, број 24/2013) 

3. Одлуком о висини стопе пореза на имовину у општини Велика Плана („Сл.лист 

општине Велика Плана и Смедеревска Паланка “, број 24/2013 и 50/2018) 

4. Одлука о локалним комуналним таксама (Сл.лист општине Велика Плана и 

Смедеревска Паланка “, број 57/2018 и 47/2020) 

5. Одлуку о утврђивању цене квадратног метра одговарајуће врсте непокретности на 

територији општине Велика Плана за 2022.годину („Сл.лист општине Велика Плана и 

Смедеревска Паланка“, број 40/2021) 

 

- Инспекцијски надзор из области контроле; 

Порез на имовину правних и физичких лица 

Комуналне таксе 

Накнада 

Самодоприноса 

 

 

Активности у оквиру пословног процеса области: 

 

1. Контрола подношења пореских пријава обвезника који не воде пословне књиге; 

2. Контрола подношења пореских пријава обвезника који воде пословне књиге 

поседоване и новостечене имовине; 

3. Контрола подношења пријава за утврђивање обавезе плаћања накнаде за заштиту 

животне средине; 



4. Контрола подношења пријава за утврђивање локалне комуналне таксе за истицање 

фирме на пословном простору; 

5. Утврђивање власника непокретности код непријављених промена власништва имовине; 

6. Утврђивање наследника путем решења о оставинском поступку, преузимање и наплата 

пореског дуга иза умрлих лица; 

7. Контрола обвезника који на територији општине обављају одређенњ активности; 

8. Контрола измиривања/плаћања пореских обавеза; 

9. Утврђивање и отпис застарелих дуговања по службеној дужности; 

10. Контрола наплате и уплате боравишне таксе; 

11. Контрола поштовања одобраеног плаћања дуга на више рата 

12. Пореска контрола физичких лица, предузетника и правних лица. 
 

 

          Програм и циљ надзора                             Законски основ                                   ___Опис___________                    

 

1.) Контрола пореских пријава ППИ-1           Закон о порезима на                       Провера тачности, 

                                                                                  имовину,                                      потпуности и усклађености 

                                                                                  Закон о пореском поступку          са законом и одлукама 

                                                                                  и пореској администрацији,          локалне самоуправе,  

                                                                                  Одлуке општине                             података изказаним 

                                                                                                                                               у пореским пријавама, 

                                                                                                                                               налагање отклањања  

                                                                                                                                                  неправилности,  

                                                                                                                                         откривање непријављених 

                                                                                                                                                     непокретности 

 

1.) Контрола пореских пријава ППИ-2           Закон о порезима на                       Провера тачности, 

                                                                                  имовину,                                      потпуности и усклађености 

                                                                                  Закон о пореском поступку          са законом и одлукама 

                                                                                  и пореској администрацији,          локалне самоуправе,  

                                                                                  Одлуке општине                             података изказаним 

                                                                                                                                               у пореским пријавама, 

                                                                                                                                               налагање отклањања  

                                                                                                                                                  неправилности,  

                                                                                                                                         откривање непријављених 

                                                                                                                                                     непокретности 

 

3.) Контрола пореских пријава ЛКТ                  Закон о финансирању                   Провера тачности, 

      за истицање фирма                                         локалне самоуправе,              потпуности и усклађености 

                                                                                    Закон о пореском поступку       са законом и одлукама 

                                                                                    и пореској администрацији,      локалне самоуправе,  

                                                                                    Важеће одлуке општине             података исказаним  

                                                                                                                                       у пореским пријавама, 

                                                                                                                                               налагање отклањања  

                                                                                                                                                  неправилности,  

                                                                                                                                         откривање непријављених 

                                                                                                                                                     обвезника 

 

 

 

 



4.) Контрола пријава накнаде за                       Закон о накнадама,                         Провера тачности, 

     коришћење јавних порвшина                       Закон о пореском поступку   потпуности и усклађености 

                                                                                    и пореској администрацији,       са законом и одлукама 

                                                                                    Важећа одлука општине             локалне самоуправе, 

                                                                                                                                                података изказаним 

                                                                                                                                               у пореским пријавама, 

                                                                                                                                               налагање отклањања  

                                                                                                                                                  неправилности,  

                                                                                                                                         откривање непријављених 

                                                                                                                                                        обвезника 

  

5.) Контрола плаћања                                       Закон о пореском поступку             Издавање опомена 

      локалних јавних прихода                          и пореској администрацији          обвезницима који имају 

                                                                                                                                               дуг по основу локалних 

                                                                                                                                                     јавних лрихода, 

                                                                                                                                                спровођење поступка 

                                                                                                                                                    принудне наплате, 

                                                                                                                                                    одлагање плаћања 

                                                                                                                                                дуга, праћење плаћања 

                                                                                                                                                      одложеног дуга. 

 

6.)Контрола пријава накнаде за заштиту     Закон о накнадама за                        Провера тачности     

и унапређење животне средине                   коришћење јавних                            података исказаних у 

                                                                                 добара                                                  пореским пријавама, 

                                                                                                                                                 израда и достављање  

                                                                                                                                                 решења о задужењу, 

                                                                                                                                               спровођење поступка 

                                                                                                                                                  принудне наплате, 

                                                                                                                                                  одлагање плаћања 

                                                                                                                                                дуга, праћење плаћања 

                                                                                                                                                      одложеног дуга 

 

                                                                                                                                                

 

 

ПЕРИОД ВРШЕЊА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

 

Инспекцијски надзор од стране пореских инспектора обављаће се у току целе 

2022.године с тим  што ће се учесталост и обухват вршења инспекцијког надзора  

обављати по следећој динамици: 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ПО МЕСЕЦИМА 

 

ЈАНУАР 

 

-Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге који  непосредно подносе  пореске пријаве 

пореском органу; 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно о Јавног бележника; 



Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

-Контрола одлагања плаћања пореских обавеза; 

Контрола измирења порског дуга од стране наследника за обавезе претходног пореског 

обвезника: 

 

ФЕБРУАР 

 

-Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге који  непосредно подносе  пореске пријаве 

пореском органу; 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно о Јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

-Контрола одлагања плаћања пореских обавеза; 

Контрола измирења порског дуга од стране наследника за обавезе претходног пореског 

обвезника: 

 

МАРТ 

 

-Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге који  непосредно подносе  пореске пријаве 

пореском органу; 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно о Јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

-Контрола одлагања плаћања пореских обавеза; 

Контрола измирења порског дуга од стране наследника за обавезе претходног пореског 

обвезника: 

 

АПРИЛ 

 

Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге који  непосредно подносе овом овом пореском 

органу; 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно од јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

Контола поднетих пореских пријава (ППИ-1), пореза на имовину правних лица које 

воде пословне књиге; 

Контрола поднетих пореских пријава накнаде за коришћење јавних површина 

обвезника који врше заузеће јавних површина путем теренске контроле односно 

контроле решења оа заузећу јавне површине достављене од стране надлежних органа; 

- Контрола одлагања пореских обавеза; 

 

 

 



МАЈ 

 

Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге који  непосредно подносе овом овом пореском 

органу; 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно од јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

Контола поднетих пореских пријава (ППИ-1), пореза на имовину правних лица које 

воде пословне књиге; 

Контрола поднетих пореских пријава накнаде за коришћење јавних површина 

обвезника који врше заузеће јавних површина путем теренске контроле односно 

контроле решења оа заузећу јавне површине достављене од стране надлежних органа; 

- Контрола одлагања пореских обавеза; 

 

 

ЈУН 

 

Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге који  непосредно подносе овом овом пореском 

органу; 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно од јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

Контола поднетих пореских пријава (ППИ-1), пореза на имовину правних лица које 

воде пословне књиге; 

Контрола поднетих пореских пријава накнаде за коришћење јавних површина 

обвезника који врше заузеће јавних површина путем теренске контроле односно 

контроле решења оа заузећу јавне површине достављене од стране надлежних органа; 

- Контрола одлагања пореских обавеза; 

 

 

ЈУЛ 

 

Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге који  непосредно подносе овом овом пореском 

органу; 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно од јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

Контола поднетих пореских пријава (ППИ-1), пореза на имовину правних лица које 

воде пословне књиге; 

Контрола поднетих пореских пријава накнаде за коришћење јавних површина 

обвезника који врше заузеће јавних површина путем теренске контроле односно 

контроле решења оа заузећу јавне површине достављене од стране надлежних органа; 

- Контрола одлагања пореских обавеза; 

 



АВГУСТ 

 

Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге а који пореску прчијаву подносе непосредно 

овом пореском органу. 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно од Јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

Контола поднетих пореских пријава (ППИ-1), пореза на имовину правних лица које 

воде пословне књиге за настале промене након подношења пореске пријаве; 

Контрола поднетих пореских пријава накнаде за коришћење јавних површина 

обвезника који врше заузеће јавних површина путем теренске контроле односно 

контроле решења оа заузећу јавне површине достављене од стране надлежних органа; 

Контрола поднетих порескх пријава обвезника накнаде за зашатиту и унапређење 

животне средине; 

-КОнтрола редовног плаћања пореских обавеза; 

- КОнтрола одлагања пореских обавеза; 

 

 

СЕПТЕМБАР 

 

Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге а који пореску прчијаву подносе непосредно 

овом пореском органу. 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно од Јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

Контола поднетих пореских пријава (ППИ-1), пореза на имовину правних лица које 

воде пословне књиге за настале промене након подношења пореске пријаве; 

Контрола поднетих пореских пријава накнаде за коришћење јавних површина 

обвезника који врше заузеће јавних површина путем теренске контроле односно 

контроле решења оа заузећу јавне површине достављене од стране надлежних органа; 

Контрола поднетих порескх пријава обвезника накнаде за зашатиту и унапређење 

животне средине; 

-КОнтрола редовног плаћања пореских обавеза; 

- КОнтрола одлагања пореских обавеза; 

 

 

ОКТОБАР 

 

Контрола поднетих пореских пријава (ППИ-2) пореза на имовину физичких лица за 

обвезнике који не воде пословне кеиге а који пореску прчијаву подносе непосредно 

овом пореском органу. 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а односно од Јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 



Контола поднетих пореских пријава (ППИ-1), пореза на имовину правних лица које 

воде пословне књиге за настале промене након подношења пореске пријаве; 

Контрола поднетих пореских пријава накнаде за коришћење јавних површина 

обвезника који врше заузеће јавних површина путем теренске контроле односно 

контроле решења оа заузећу јавне површине достављене од стране надлежних органа; 

Контрола поднетих порескх пријава обвезника накнаде за зашатиту и унапређење 

животне средине; 

-КОнтрола редовног плаћања пореских обавеза; 

- КОнтрола одлагања пореских обавеза; 

 

 

НОВЕМБАР 

 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗа односно базе јавног бележника; 

Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

Контола поднетих пореских пријава (ППИ-2), пореза на имовину правних лица које не 

воде пословне књиге; 

Контрола редовног плаћања пореских обавеза; 

- КОнтрола одлагања пореских обавеза; 

 

 

ДЕЦЕМБАР 

 

-Контрола пореских пријава (ППИ-2)пореза на имовину физичких лица који не води 

пословне књиге преузетих из базе  РГЗ-а; 

-Контрола пореских обвезника пореза на имовину физичких лица на основу 

достављених решења о озакоњењу објеката; 

-Контола поднетих пореских пријава (ППИ-1), пореза на имовину правних лица које 

воде -пословне књиге; 

- Контрола редовног плаћања пореских обавеза; 

- КОнтрола одлагања пореских обавеза; 

 

У складу са Годишњим програмом рада начелник Пореског одељења планира 

месечне активности инспектора као Распоред дужности инспектора у одељењу. 

                                            

ПРЕВЕНТИВНО ДЕЛОВАЊЕ 

Превентивно деловање огледаће се у обавештавању обвезника локалних јавних 

прихода било путем средстава обавештавање било путем достављања обавештења уз 

рачуне за извршене комуналне услуге о неопходности пријаве свих промена које утичу 

на стицање, промену у губљење својства обвезника локалних јавних прихода као и 

неопходности редовног измиривање текућих обавеза по основу локалних јавних 

прихода и законских могућности одлагања плаћања локалних јавних прихода на више 

рата. 



                              

ЦИЉЕВИ КОЈИ СЕ ИНСПЕКЦИЈСКИМ НАДЗОРОМ ЖЕЛЕ ПОСТИЋИ 

1. Што већи обухват физичких лица,  правних лица и предузетника који на 

територији општине имају имовину која је предмет опорезивања што за 

резултат има повећање броја обвезника поеза на имовину и већи 

годишњи разрез пореза. 

2. Што већи обухват правних лица, предузетника и физичких лица који на 

територији општине обављају делатности односно врше активности које 

су предмет локалних јавних прихода што за резултати има повећање 

броја обвезника локалних јавних прихода и већи годишњи разрез 

локалних јавних прихода 

3. Повећање степена наплате локалних јавних прихода што за резултат има 

смањивање броја обвезника који имају дуг односно повећање прихода у 

буџету општине по основу локалних јавних прихода. 

                                                                       

  

                                                                                                      НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА 

                                                                                                        Михајло Обрадовић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  КОНТРОЛНА ЛИСТА БР. 1  

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА                                                        ПОРЕСКА КОНТРОЛА ( У КАНЦЕЛАРИЈИ ) 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

Правни основ: Закон о пореском поступку и пореској администрацији (,,Сл. гласник РС“, брoj 80/02... 144/2020) 

1 Облик јавног прихода изабери 
опредељени 

број бодова 

 

 

утврђени број 

бодова 

 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге    

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге    

Локалне комуналне таксе из надлежности Градске управе за 

локалну пореску администрацију 
   

Накнада за коришћење јавне површине    

2 
Контрола пријема и обраде пореских 

пријава 
 

   

 

Пореска пријава је формално исправна 
да  0  

не  10  

Пореска пријава је потпуна 
да  0  

не  20  

Пореска пријава је математички тачна 
да  0  

не  30  

3 Вршење канцеларијске контроле    

 

Пореска пријава поднета 
да  20  

не  70  

Обвезник, пуномоћник или заступник учествује у 

поступку контроле 

да  10  

не  40  

Подаци утврђени у контроли одговарају другим 

расположивим подацима од значаја за опорезивање 

да  0  

не  60  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА  

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

 

Степен 

ризика 
Распон броја бодова 

утврђени 

степен ризика 

по броју 

бодова 

незнатан 10  

низак 20  

средњи 30 и 40  

висок 50 и 60  

критичан 70 и више  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКAТ                                                                                                     ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 

 

 

 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА  КОНТРОЛНА ЛИСТА 

БР. 2  

ОПШТИНА ВЕЛИКА ПЛАНА                                                                 ПОРЕСКА КОНТРОЛА ( НА ТЕРЕНУ ) 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

ПОРЕСКО ОДЕЉЕЊЕ 

 

Правни основ: Закон о пореском поступку и пореској администрацији (,,Сл. гласник РС“, брoj 80/02... 144/2020) 

1 Облик јавног прихода избор 
опредељени број 

бодова 
 

утврђени број 

бодова 

 

Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 

   

Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 

   

Локалне комуналне таксе из надлежности Градске управе за  

локалну пореску администрацију 

   

Накнада за коришћење јавне површине 

   

2 Вршење теренске контроле    

 
Пореска пријава поднета 

да  20  

не  70  

Обвезник, пуномоћник или заступник учествује у 

поступку контроле 

да  10  

не  40  

Подаци утврђени у контроли одговарају другим 

расположивим подацима од значаја за опорезивање 

да  0  

не  60  

УКУПАН БРОЈ БОДОВА 
   

 

ТАБЕЛА ЗА УТВРЂИВАЊЕ СТЕПЕНА РИЗИКА 

 

Степен 

ризика 
Распон броја бодова 

утврђени степен 

ризика по броју 

бодова 

незнатан   

низак 30  

средњи 40  

висок 50 и 60  

критичан 70 и више  

НАДЗИРАНИ СУБЈЕКAТ                                                                                                                   ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР 

 

 

 


