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Инспекцијски надзор је посао државне управе чија садржина и појам су утврђени законом којим с циљем да 

се превентивним деловањем или налагањем мера обезбеди законитост и безбедности пословања и поступања 

надзираних субјеката и спрече или отклоне штетне последице по законом и другим прописом заштићених 

добара,права и интереса. (Закон о инспекцијском надзору „Службени гласник РС“ бр.36/2015, 44/2018 и 95/2018) 

Пореска контрола је поступак провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске 

обавезе, као и поступак провере тачности, потпуности и усклађености са законом, односно другим прописима, 

података исказаних у пореској пријави,  (Закон о пореском поступку и пореској администрацији „Службени гласник 

РС“ бр. 80/2002...... 108/2016, 30/2018,95/2018, 86/2019 и 144/2020) 

Пореску контролу врши порески инспектор на основу налога за контролу,односно позива. 

У складу са чланом 44. Закона о инспекцијском надзору (''Службени гласник РС'', број: 36/2015, 44/2018 и 

95/2018) којим су дефенисани елементи извештаја о делотворности инспекцијског надзора за 2020. годину, порески 

инспектор Одељења Локалне пореске администрације општинске управе Куршумлија, у складу са наведеним 

тачкама, из члана 44, дају следеће податке и информације са објашњењима о свом деловању, и то: 

1. Превентивном деловању инспекције у циљу спречавања или битног умањења вероватних настанака 

штетних последица по законом заштићена добра, права и интересе огледа се у: 

 
1.Контроли: 

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

имовину, у току 2020.г. извршена је контрола и задужење утврђених обавеза по основу 165 пореских пријава као и 

1293 поднетих пореских пријава путем Портала Јединствени информациони систем ЛПА као и 709 службених 

белешки по основу пореза на имовину лица која не воде пословне књиге.  

- правних лица и предузетника- у складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о 

порезима на имовину, путем Портала Јединственог информационог система локалне пореске администрације 

поднето је  61 пореска пријава на ППИ- 1 обрасцу, док само 2 привредна субјекта нису  поднела па су на основу 

Записника о инспекцијком надзору донета решење за порез на имовину за 2020.годину  

2. Обавештавању јавности, пружању стручне и саветодавне подршке надзираним субјектима 

укључујући издавање аката о примени прописа и службене саветодавне посете  

- У току инспекцијских надзора у јединицама локалне самоуправе, инспектор је вршио службене саветодавне посете 

у области инспекцијског надзора и давања стручних  објашњења за  предузимање  превентивних мера, укључујући и 

то да обавештавају субјекта инспекцијског надзора у вези са обавезама из прописа, указују субјекту инспекцијског 

надзора на могуће забрањене, односно штетне последице његовог понашања, опомене субјекта инспекцијског 

надзора на потребу отклањања узрока незаконитости које могу настати у будућности, као и да непосредно учествује 

у вршењу инспекцијског надзора кад је то неопходно.  



Све информације и обавешетења објављене су на званичној интернет страници Општине Куршумлија 

(http://kursumlija.org/), а могу се добити како електронским тако и усменим путем непосредно или преко телефона 

3. Ниво усклађености пословања и поступања надзираних субјеката са законом и другим прописом, који 

се мери помоћу контролних листи. 

-Све радње инспектора усклађене су са важећим законима. Инспекцијски надзори се изводе на основу контролних 

листи, Налога за инспекцијки надзор и Обавештења о инспекцијском надзору.  

 
4. Мерама предузетим ради уједначавања праксе инспекцијског надзора и њиховом дејству: 

 

- стални задатак је усаглашавање рада са инспекторима из других одељења. Уједначена пракса инспекцијског 

надзора и њиховом дејству обављани су по усвојеним плановима  рада, редовним издавање налога од стране 

начелника. У области надзори се изводе према, процени степена ризика . 

5. Остварењу плана и ваљаности планирања инспекцијског надзора, нарочито у односу редовних и 

ванредних инспекцијских надзора, броју редовних инспекцијских надзора који нису извршени и 

разлозима за то, као и броју допунских налога за инспекцијски надзор 

- извршено је 13 инспекцијских надзора по захтеву странке (од којих су два нерешена и пренета у наредној години 

због епидемиолошке ситуације Covid-19 ) и 6 инспекцијских  надзора по службеној дужности   

6. Нивоу координације инспекцијског надзора са инспекцијским надзором кога врше друге инспекције: 

- инспектор локалне пореске администрације није имао заједнички рад са другим инспекцијама. 

7. Материјалним,техничким и кадровским ресурсима које инспекција користила у вршењу 

инспекцијког надзора и мерама предузетим у циљу делотворне употребе ресурса инспекције и 

резултатима предузетих мера 

- Вршење инспекцијског надзора у току 2020. године обављао је један порески инспектор, у координацији са 

запосленима у одељењу, уз помоћ  једног  рачунара, дигиталног апарат и ласерског мерача. Поред компјутерске 

опреме инспекција је користила и службено возило када надзор захтева присуство на терену.  За лакше  обављање 

надзора инспектор користи и податке АПР-а, Пореске управе, РГЗ Службе за катастар непокретности, МУП-а и 

других државних органа и институција.  

8. Придржавање рокова прописаних за поступање инспекцисијског надзора 

-Придржавање рокова прописаних за поступање инспекције је у складу са Законом о инспекцијском надзору, 

налогом за инспекцијски надзор, обавештењем о инспекцијком надзору, планом инспекцијског надзора и степеном 

ризика који је одређен контролним листама. 

9. Законитости управних аката донетих у инспекцијском надзору (број другостепених поступака, њихов 

исход, број покренутих управних спорова и њихов исход 

-У 2020. години, инспектор je имаo 9 жалби, од којих су 2 неблаговремене, 5 потврђених са другостепеног, 1 

поништена, док 1 још увек ниje решена.  

 

10. Поступање у решавању притужби на рад инспекције, са исходом тог поступања, уз посебно истицање 

броја поднетих притужби и области рада на које су се односиле 

-притужби на рад инспектора у Одељењу локалне пореске администрације није било 

 
11. Обукама и другим облицима стручног усавршавања инспектора, односно службеника овлашћених за 

вршење инспекцијског надзора, са бројем тих обука и других облика стручног усавршавања и бројем 

инспектора, односно службеника овлашћених за вршење инспекцијског надзора који су похађали те 

обуке и друге облике стручног усавршавања 

- у току 2020.године обуке за усавршавање пореског инспектора није било 

 
 
 
 
 

http://kursumlija.org/


 
12. Мерама и проверама предузетим у циљу потпуности и ажурности података у информационом систему 

 
-У информационом систему који користи ЛПА постојећи подаци се континуирано ажурирају. Провере се врше 

мануелно, увидом у податке код Агенције за привредне регистре, РГЗ Службе за катастар непокретности, увидом у 

уговоре добијене од јавних бележника, решења о наслеђивању као и увидом у друге расположиве податке и 

документацију. 

 

13. Стању у области извршавања поверених послова инспекцијског надзора 

-Одељење локалне пореске администрације  не обавља поверене послове, само послове из изворне надлежности 

локалне самоуправе. 

 

14. Исходима поступања правосудних органа по захтевима за покретање прекршајног поступка, 

пријавама за привредни преступ и кривичним пријавама које је поднела инспекција 

-У 2020. години, порески инспектор није покренуо ни  једну прекршајну пријаву 

 

 

ПОРЕСКИ  ИНСПЕКТОР  

ПОРЕСКЕ  КОНТРОЛЕ  

Овлашћено лице  

Шеф одељења за локалну пореску    

  администрацију буџет и финансије: 

Данијела Симић, дипл.ецц 


