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У оквиру Одсека за локални економски развој, локалну пореску администацију 

и инспекцијске послове је систематизовано радно место пореског инспектора, 

инспектора за заштиту животне средине и туристичког инспектора. 

Порески инспектор обавља послове инспекцијског надзора у области контроле и  

утврђивања  локалних јавних прихода. Одлуке и Закони које се примењују у поступку 

инспекцијског  надзора су: 

1.Закон о пореском поступку и пореској администрацији, ("Службени гласник 

РС", бр. 80/2002…. 96/2021) 

2.Закон о општем управном поступку ("Службени гласнику РС", бр. 18/2016 и 

95/2018) 

3.Закон о порезима на имовину ("Службени гласник РС", бр. 26/2001... 

144/2020) 

4.Закон о накнадама за коришћење јавних добара (("Службени гласник РС", бр. 

95/2018, 49/2019 и 86/2019 и 15/2021). 

4.Закон о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 

62/2006... 126/2020) 

5. Правилник о обрасцима пореских пријава о утврђеном, односно за 

утврђивање пореза на имовину ("Службени гласник РС", бр. 93/2019 и 151/2020) 

6.Правилник о поступању Пореске управе и пореског обвезника у поступку 

одлагања плаћања дугованог пореза на рате("Службени гласник РС", бр. 28/2016) 

7.Одлука о локалним комуналним таксама(„Службени гласник општине Мало 

Црниће, број 2/2021) 

8. Одлуком о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 

непокретности по зонама за утврђивање пореза на имовину (“Службени гласник 

општине Мало Црниће“, број 16/2020) 

Приликом инспекцијског надзора из свог делокруга непосредно се примењују 



одредбе о пореској контроли дефинисане Законом о пореском поступку и пореској 

админстрацији који је посебан – секторски закон као и одредбе Закона о 

инспекцијском надзору у погледу питања инспекцијског надзора и службене контроле 

која нису уређена основним законом – Законом о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

У поступку пореске контроле се врши контрола подношења пореских пријава, 

контрола исправности поднетих пореских пријава као и контрола редовног плаћања 

пореских обавеза утврђених решењима овог органа од стране надзираних субјеката – 

пореских обвезника локалних јавних прихода, а са циљем остваривања законитог 

пословања и понашања надзираних субјеката у складу са Законом о пореском поступку 

и пореској администрацији, као и смањење ризика од настанка штетних догађаја 

(неподношење пореске пријаве, подношење нетачне пореске пријаве, неплаћање 

пореза у роковима) који за последицу имају смањење утврђених и наплаћених 

локалних јавних прихода. 

 
1) Превентивно деловање инспекције у циљу спречавања или битног умањења 

вероватних настанака штетних последица по законом заштићена добра, права и 

интересе се огледа у: 

 
 А. Контроли и утврђивању јавних прихода: 

-физичких лица - у складу са Законом о пореском поступку и пореској  

администрацији и Законом о порезима на имовину вршен је  пријем, унос и обрада  

података из пореских пријава физичких лица и утврђивања задужења порезом на 

имовину физичких лица.  

Извршена је теренска контрола код  пореских обвезника на основу њиховог 

захтева због неслагања пореске пријаве и стања на терену. 

Кроз поступак пореске контроле извршена је: 

Контрола пореских пријава пореза на имовину правних лица - у складу са 

Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о порезима на 

имовину укупно је обрађено 35 пријава за порез на имовину правних лица а које 

укључује утврђивање задужења  и измењене пореске пријаве.  

Контрола пореских пријава обвезника  комуналне таксе – у складу са Одлуком о 

комуналним таксама, извршена је контрола 19 пријава за локалну комуналну таксу за 

истицање фирме на пословном простору и донета су решења о задужењу. 

Контрола пријава накнаде за заштиту и унапређење животне средине – извршена 

је провера пријава и утврђено задужење накнадом. 

 У вршењу инспекцијског надзора инспектор користи податке АПР, Пореске 



управе, РГЗ СКН, МУП и других државних органа и институција. 

 

2) Обавештавање  јавности,  пружање  стручне  и  саветодавне  подршке  

надзираним  субјектима  или  лицима  која  остварују  одређена   права   у 

надзираним субјектима или у вези са надзираним субјектима, укључујући издавање 

аката о примени прописа се  спроводи  објављивањем  на  званичној  интернет 

страници општине Мало Црниће прописа из надлежности овог Одсека. 

 
3) Корективно деловање инспекције се огледа у: 

 

Попуњене су пореске пријаве за непокретности код којих има промена у погледу квадратуре 

или других података обвезника. Физичка лица која су постали порески обавезници 

(наслеђивањем непокретности, куповином непокретности)попуњавали су пореске пријаве 

пореза на имовину. 

 

4) Законитост управних аката огледа се у редовном праћењу законитости управних 

аката, као и измена прописа које се тичу рада Одсека за лер,лпа и инспекцијске послове 

 

5) На нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором 

кога врше друге инспекције инспектор није имао заједнички рад са другим 

инспекторима.  

У складу са чланом 10.Закона о инспекцијском надзору порески инспектор је  

израдио Годишњи план инспекцијског надзора  за 2022.годину који је достављен 

Координационој комисији за координацију инспекциског надзора. 

6) Обука и други облици стручног усавршавања инспектора за вршење 

инспекцијског надзора 

Нису одржане обуке у  циљу стручног усавршавања 

Порески инспектор обавља послове туристичког инспектора, инспектора заштите 

животне средине, рад у комисији за израду Годишњег Програма, заштите и уређења 

пољопривредног земљишта и друге послове који нису у оквиру овог радног места а 

постоји потреба да се уради (израда извештаја за јавно комунално предузеће, израда 

финансијског плана Одсека, евиденција пројеката потребних за израду плана, израда 

анекса уговора за електричну енергију,  покретање поступка и праћење уговора о јавној 

набавци за услуге које је надлежан Одсек и друго). 

                    Порески инспектор  
Сандра Добросављевић 
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