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Годишњи План инспекцијског надзора инспектора Службе за пореску инспекцију 

Општинске управе општине Пландиште за 2021.годину  доноси се на основу члана 10. 

Закона о инспекцијском надзору ("Сл. гласник РС" бр.36/2015,44/2018-др.закон и 

95/2018). 

 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора инспектора Службе за пореску 

инспекцију је повећање ефективности и транспарентности, као и јачање поверења 

грађана у локалну самоуправу општине Пландиште: 

 

1. Непосредна примена закона и других прописа, 

2. Спровођење инспекцијског надзора, 

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

општине Пландиште, 

4. Превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора. 

 

Инспекцијски надзори 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 План инспекцијског надзора инспектора Службе за 

пореску инспекцију обављају се плански, периодично у складу са текућим обавезама 



ове службе на територији општине Пландиште. 

 
 
I  ЦИЉЕВИ 
 
 

Општи циљ овог Плана је смањење штетних последица које могу настати из 

пословања или поступања надзираног субјекта и вероватне тежине тих последица, као и 

повећање наплате изворних прихода општине Пландиште. 

Циљ Годишњег Плана инспекцијског надзора инспектора Службе за пореску 

инспекцију за 2021. годину је непосредна примена Закона и других прописа у поступку 

утврђивања, контроле  и наплате локалних јавних прихода, као и  контрола исправности 

постојећих пореских пријава и увођење у евиденцију непријављених непокретности 

које постоје на територији општине Пландиште. 

 
 
 
II ПРОПИСИ  
 
 

1. Закон о пореском поступку и пореској адмиистрацији („Сл. гласник РС“ бр. 

80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05,85/05-др.закон,62/06-

др.закон, 61/07, 20/09, 72/09-др.закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 

108/13, 68/14, 105/14, 91/15-аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 30/18, 

95/18, 86/19 и 144/20) 

2. Закон о општем управном поступку ("Сл. гласник РС"  бр. 18/2016, 95/2018-

аут.тумачење) 

3. Закон о порезима на имовину („Сл. Гласник РС“ бр. 26/01, „Сл.лист СРЈ“ 

бр.42/02-одлука СУС и „Сл.гласник РС“ бр. 80/02, 80/02-др.закон, 135/04, 61/07, 

5/09, 101/10, 24/11, 78/11,57/12-одлука УС, 47/13, 68/2014-др.закон, 95/2018, 

99/2018-одлука УС, 86/19 и 144/20) 

4. Закон о инспекцијском надзору („Сл. гласник РС“ бр. 36/15, 44/18-др.закон и 

95/18) 

5. Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 

93/12, 99/13-усклађени дин.изн, 125/14-усклађени дин. изн., 95/15-усклађени 

дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени 

дин.изн, 89/18-усклађени дин.изн., 95/18-др.износ, 86/19-усклађени дин.изн. и 

126/20-усклађени дин.изн.) 

6. Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“ бр. 135/04,36/09,36/09-



др.закон, 72/09-др.закон, 43/11-одлука УС, 14/16, 76/18, 95/18-др.закон о 95/18-

др.закон) 

7. Правилник о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину                      

(„Сл.гласник РС“, бр.93/2019) 

8. Правилник о изгледу,садржини и начину достављања пријаве са подацима од 

значаја за утврђивање накнаде коју је обвезник накнаде за заштиту и 

унапређивање животне средине дужан да поднесе органу јединице локалне 

самоуправе, односно пријаве коју је обвезник накнаде за заштиту и 

унапређивање животне средине дужан да поднесе надлежном органу јединице 

локалне самоуправе, односно градској управи месечно за преузимање, односно 

испоруке робе у току месеца („СЛ.гласник РС“ број 93/19) 

9. Правилник о поступању пореске управе и пореских обвезника у поступку 

одлагања плаћања дуговног пореза на рате („Сл.гласник РС“, бр.28/16) 

10. Уредба о ближим условима за одлагање плаћања дуговног пореза („Сл.гласник 

РС“, бр.53/2003,61/2004 и 71/2005) 

11. Уредба о критеријумима за одређивање активности које утичу на животну 

средину према степену негативног утицаја на животну средину који настаје 

обављањем активности, износима накнада, условима за њено умањење, као и 

критеријумима који су од значаја за утицај физичких лица на животну средину 

(„Сл.гласник РС“, бр.86/2019 и 89/2019)  

12. Одлука о утврђивању елемената  пореза на имовину за територију општине 

Пландиште ( “Сл.лист општине Пландиште“ број 19/2013) 

13. Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра одговарајућих 

непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2021.годину на територији 

општине Пландиште („ Сл.лист општине Пландиште“ број 26/2020) 

14. Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист општине Пландиште“ број 

7/13, 23/14 и 28/18) 

15. Одлука о накнадама за коришћење јавних површина не територији општине 

Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“ број 11/2019) 

 

 

III  АКТИВНОСТИ 
 
 

1. Надзор над применом закона и прописа у поступку утврђивања, контроле и 

наплате  локалних јавних прихода; 



2. Контрола исправности постојећих пореских пријава физичких лица по основу 

локалних јавних прихода; 

3. Контрола подношења пореских пријава физичких лица на основу новостечене 

имовине према подацима из примљених уговора и решења о промету 

непокретности; 

4. Утврђивање наследника путем решења о оставинском поступку, преузимање и 

наплата пореског дуга иза умрлих лица; 

5. Откривање непријављених објеката и увођење у базу података; 

6. Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном 

порезу у пореским пријавама обвезника који воде пословне књиге; 

7. Контрола тачности и законитости исказаних података о пореском ослобођењу у 

пореским пријавама обвезника који воде пословне књиге; 

8. Контрола пореских обвезника који воде пословне књиге који се налазе у 

евиденцији обвезника, а нису поднели пореску пријаву за утврђивање пореза на 

имовину; 

9. Утврђивање решења за одлагање дуговног пореза на рате; 

10. Подношење захтева за покретање прекшајног поступка; 

11. Покретање поступка принудне наплате; 

12. Рад на обуци, оспособљавању и упућивању запослених на стручно усвршавање. 

 
 
 
IV  ПЛАН  АКТИВНОСТИ  
 
 

У 2021. години, осим редовних активности, планира се евидентирање 

непријављених објеката на територији општине , како би се ажурирала постојећа база 

пореских обвезника као и покретање поступка принудне наплате локалних јавних 

прихода по свим основима (порез на имовину, накнада за заштиту и унапређење 

животне средине, комунална такса, накнада за коришћење јавне површине)  

 
 

V  РЕСУРСИ  
 
 

Инспекцијски надзор обавља порески инспектор, инспектор наплате  и шеф Службе 

за пореску инспекцију. 

 
 
 



VI  ПРЕДЛОЗИ  З А  УНАПРЕЂЕЊЕ  РАДА  
 
 

1. Унапређење комуникације са осталим Одељењима унутар Општинске управе, 

посебно са Одељењем за просторно планирање, урбанизам,грађевинарство, 

заштиту животне средине, комунално стамбене послове, инспекцијске послове и 

пољопривреду; 

2. Побољшање сарадње са Пореском управом, Катастром непокретности, Јавним 

бележником, као и осталим релевантним институцијама на територији општине; 

3. Адекватна техничка опремљеност; 

4. Унапређење рада инспектора кроз едукацију у вршењу инспекцијског надзора 

кроз разна предавања, посете семинарима и размену искуства са другим 

локалним пореским администрацијама; 

5. Побољшање материјалног положаја инспектора. 

 
 
 
VII  ЗАВРШНА  НАПОМЕНА  
 
 

Служба за пореску инспекцију задржава право измене и допуне Годишњег Плана 

инспекцијског надзора за 2021 годину. Годишњи план инспекцијског надзора ће се 

редовно ажурирати, анализирати и контролисати у складу са прописима и потребама. 

  

 

 

                                                                                                           Инспектор наплате 

                                                                                                       ___________________ 

                                                                                                               Биљана Рокнић   

 

                                                                                                            Порески инспектор 

                                                                                                       ___________________ 

                                                                                                           Александар Савков 

 

 

                                                                                        Шеф службе за пореску инспекцију 

                                                                                                        ___________________ 

                                                                                                           Јадранка Граовац 

                                                                                                     


