
 

 
Република Србија 

ОПШТИНА КУРШУМЛИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА 

Одељење за локалну пореску администрацију, 

буџет и финансије 

Телефон 027/381-402, локал 114 или 115 

Куршумлија 

 

ПЛАН РАДА ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА И ПОРЕСКЕ КОНРОЛЕ ОДЕЉЕЊА 

ЛПА ЗА 2021. ГОДИНУ 

Годишњи план рада инспекцијког надзора и пореске контроле Одељења за локалну 

пореску администрацију доноси се у складу са чланом 118.Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр.80/202......108/16;30/18,95/2018, 86/2019 и 

144/2020) и чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („Службени гласник Републике 

Србије“,бр.36/15, 44/18-др.закон и 95/18). 

План инспекцијског надзора, заснива се на утврђеном стању у области инспекцијског 

надзора и процени ризика. Инспекција је дужна да спроводи план инспекцијског надзора, 

осим када постоје нарочито оправдане изузетне околности које је у томе спречавају. 

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова у 2021. 

години. 

Инспекција објављује план инспекцијског надзора на својој интернет страници 

(https://kursumlija.org/)     

Годишњи план рада пореске контроле за 2021.годину је следећи:  

❖ Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном 

порезу у пореским пријавама за 2021. годину обвезника који воде пословне 

књиге 

❖ Контрола тачности и законитости исказаних података о пореском ослобођењу у 

пореским пријавама за 2021. годину обвезника који воде пословне књиге 

❖ Контрола пореских обвезника који воде пословне књиге који се налазе у 

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

имовину за 2021. годину  

https://kursumlija.org/


❖ Контрола тачности, потпуности и законитости исказаних података о утврђеном 

порезу у пореским пријавама за раније године, обвезника који воде пословне 

књиге 

❖ Контрола изворних јавних прихода према подацима из аката донетих по Закону 

о озакоњењу објеката и Закону о планирању и изградњи  

❖ Контрола пореза на имовину према подацима из примљених уговора о промету 

непокретности и  решења о наслђивању 

❖ Контрола изворних јавних прихода према другим расположивим  подацима  

 

Овлашћено лице  

Шеф одељења за локалну пореску    

  администрацију буџет и финансије 

Данијела Симић, дипл.ецц 


