
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 

ОДЕЉЕЊЕА ЗА ФИНАНСИЈЕ И НАПЛАТУ ЈАВНИХ ПРИХОДА 

 

 

ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА 

 

 

ГОДИШЊИ ПЛАН ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА ЗА 2018.ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

На овај План је Комисија за координацију инспекцијског 

надзора на пословима из изворне надлежности општине 

Сокобања дала позитивно мишљење дана 31.10.2017.године 

 

                                                      Заменик председника комисије 

                                                     ___________________________ 

 

 

 

 

             

                                                    Сокобања 16.10.2017.године 

 



 

 

 

 

УВОД 

 

Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за  финансије и наплату  јавних 

прихода општине Сокобања- ПОРЕСКА ИНСПЕКЦИЈА  ОПШТИНЕ СОКОБАЊА за 

2018.годину у складу са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору (Сл.гласник РС 

бр.36/2015). 

  Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова 

Пореске инспекције у 2018.години, непосредне примене закона и других прописа, те 

праћење стања на територији општине Сокобања из области пореских прописа у складу са 

ЗАКОНОМ О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ И ПОРЕСКОЈ АДМИНИСТРАЦИЈИ(„Сл. 

гласник РС“, број 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 

61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 

112/2015 и 15/2016), ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ(„Сл. гласник РС“, број 

26/01 ... , 68/2014), ЗАКОНА О ФИНАНСИРАЊУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ („Сл. 

гласник РС“, број 62/06 ..., 95/15), ЗАКОНА О ОПШТЕМ УПРАВНОМ 

ПОСТУПКУ( „Сл. лист СРЈ“, бр. 33/97 и 31/01 и „Сл. гласник РС“, број 30/10). 

Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења за  финансије,  и наплату  јавних 

прихода општине Сокобања- ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ  је повећање ефективности и 

транспарентности, као и: 

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, на територији 

општине Сокобања, 

4.превентивно деловање инспекције као једно од средстава остварења циља 

инспекцијског надзора; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

 

 

 

 

 



 

 

 

      ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА У 2018.ГОДИНИ 

 

Програмска активност: Инспекцијски надзор над применама одредаба Закона из области пореских прописа 

Назив пореска инспекција 

Програм (коме 

припада) 

Одељењу за финансије  и наплату  јавних прихода – пореска инспекција 

Функција Порески инспектор 

Правни основ 1. Закон о пореском поступку и пореској администрацији(„Сл. гласник РС“, број 

80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 62/2006, 61/2007, 

20/2009, 72/2009, 53/2010, 2/2012, 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 

105/2014, 112/2015 и 15/2016). 

2. Закон о порезима на имовину („Сл. гласник РС“, број 26/01 ... , 68/2014). 

3. Закон о финансирању локалне самоуправе(„Сл. гласник РС“, број 62/06 ..., 

95/15). 

4. Закон о општем управном поступку(  „Сл. гласник РС“, број 18/16). 

5. Закон о заштити животне средине(„ Сл. гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 

72/2009-др. Закон и 43/2011-УС) 

6. Одлука о локалним комуналним таксама(„Сл. лист општине Сокобања“, број 

24/2015). 

7. Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине(„Сл. лист 

општине Сокобања“, број 1/2010, и 4/2012). 

8. Одлука о одређивању стопе пореза на имовину општине Сокобања(„Сл. лист 

општине Сокобања“, број 27/06, 6/2011 и 23/2012). 

9. Закон о инспекциском надзору(„Сл. гласник РС“, број 36/2015) 

 

Одговорно лице порески инспектори Драган Милутиновић и Јасмина Миленовић 

Опис Надзор: Послове из надлежности пореске инспекције  врши порески инспектор . 

Порески инспектор  је самосталан у раду у границама овлашћења утврђених законом и 

одлукама општине Сокобања, а за свој рад је лично одговоран. Порески инспектор  има 

право и дужност да у вршењу инспекцијског надзора прегледа опште и појединачне 

акте, саслушава и узима изјаве од одговорних лица и других правних лица и физичких 

лица, прегледа објекте, постројења и уређаје, налаже решењем, издаје прекршајне 

налоге односно прекршајне пријаве; 

Циљ Законитост и безбедност пословања и поступања надзираних субјеката у области 

примене прописа утврђених законом и одлукама општине Сокобања у области пријаве 

објеката по порезу на имовину и заштити животне средине; 

 

 

СПРОВОЂЕЊЕ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА 

Порески инспектор  у току инспекцијског надзора дужан је да поступа у складу са важећим 

законима и подзаконским актима уз коришћење контролних листи. 

У 2018. години порески инспектори , поред редовних инспекцијских надзора, вршиће и 

ванредне инспекцијске надзоре: 

1. по службеној дужности 

2. према писменим захтевима  и представкама грађана 

Порески инспектори по захтеву надзираних субјеката, ићи ће и у саветодавне службене 

посете. 



Допунски инспекцијски надзор се врши по службеној дужности и поводом захтева 

надзираног субјекта. 

 

Контролни инспекцијски надзор се врши ради утврђивања извршених мера које су 

предложене или наложене над надзираним субјектом у оквиру редовног или ванредног 

инспекцијског надзора. 

Теренски инспекцијски надзор врши се непосредним увидому пословно – стамбеним 

објектима надзираног субјекта, увидом у акте, податке, документацију надзираног субјекта. 

У склду са чланом 10. Закона о инспекцијском надзору („ Сл. гл. РС“, бр. 36/2015) инспектор 

у октобру, након сагледаваља чињеница и прикупљања података сагледаваља чињеница 

доноси план рада за наредну годину. Порески инспектор  сачињава  годишњи извештај о 

раду и објављује га својој  интернет страници, најкасније до 31.јануара, у складу са чланом 

44. Закона о инспекцијском надзору („ Сл. гл. РС“, бр. 36/2015) 

 

РЕДОВНА КОНТРОЛА ПОРЕСКИХ ИНСПЕКТОРА  ЗА 2018. ГОДИНУ 

Р.бр. Редовна контрола Област 

надзора 

Временски оквир 

1. Контрола пријава по порезу на имовину 

пословних – стамбених објеката у улицама: 

Београдска и А.Маркишића 

Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

Јануар 

2. Контрола пријава по порезу на имовину 

пословних – стамбених објеката у улицама: 

Трг О слобођења и В.Караџића 

Ука Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

Фебруар 

3. Контрола пријава по порезу на имовину 

пословних – стамбених објеката у  селима: 

Сесалац,Богдинац и Милушинац 

Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

 

Март 

4. Контрола пријава истицања фирме на посл. 

простору на територији целе општине 

Пријава истицања 

фирме на 

пословном 

простору 

 

 

Април 



5. Контрола пријава по порезу на имовину 

пословних – стамбених објеката у селима: 

Шарбановац,Мужинац и Врмџа 

Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

 

Мај 

6. Контрола пријава по порезу на имовину 

пословних – стамбених објеката у селима: 

Трубаревац ,Врбовац и Ресник 

Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

 

 

Јун 

7. Контрола пријава истицања фирме на посл. 

простору на територији целе општине 

Пријава истицања 

фирме на 

пословном 

простору 

 

 

Јул 

8. Контрола пријава по порезу на имовину 

пословних – стамбених објеката у 

улицама: Љубе Дидића ,С.Марковића 

Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

 

 

Август 

9. Контрола пријава по порезу на имовину 

пословних – стамбених објеката у 

улицама: Превалац и Књажевачка 

Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

Септембар 

10. Контрола пријава по порезу на имовину 

пословних – стамбених објеката у улицама: 

А.Маркишића и М.Живановића 

Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

Октобар 

11. Контрола пријава по порезу на имовину 

правних лица 

Провера 

исправности 

пријаве површина 

за пословни 

стамбени простор 

као и налагање 

мера за пријаву 

непријављених 

објеката 

 

Новембар 

12. Контрола пријава истицања фирме на Пријава истицања 

фирме на 
Децембар 



посл. простору на територији целе 

општине 

пословном 

простору 

 

 

 

    3.1 ПРОЦЕНА РИЗИКА У ИНСПЕКЦИЈСКОМ НАДЗОРУ – ПОРЕСКЕ ИНСПЕКЦИЈЕ 

 

Процена ризика у Годишњем плану инспекцијског надзора за 2018.годину Пореске 

инспекције , вршена је на основу инспекцијског надзора у наведеним областима односно на 

основу анализе стања у досадашњем дугогодишњем вршењу инспекцијског надзора као и на 

основу информација и добијених података од других инспекција , других овлашћених органа 

и организација, што је и представљено табеларно  у Одељењу за финансије,  и наплату  

јавних прихода општине Сокобања, а исто обрађене у контролним листама. 

 

        Критичан ризик 

        Висок ризик 

      Средњи ризик 

       Низак ризик 

        Незнатан ризик 

1 2 

 

3 

 

4 5  

 

ЛЕГЕНДА : 

 

1 Накнада за коришћење грађевинског земљишта 

2 Накнада за заштиту и унапређење животне средине 

3 Истицање фирме на пословном простору 

4 Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 

5 Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 

 

 

 

                            

 

  Порески инспектори 

   Драган Милутиновић 

    Јасмина Миленовић 

 

 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

Марија Јовановић с.р. 


