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1 УВОД 

  Пореска инспекција у инспекцијском надзору (пореској контроли) пре свега примењује 

посебан закон- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Сл. гласник РС'', бр. 

80/2002....108/2016), затим Закон о инспекцијском надзору, као општи системски закон којим се 

уређује инспекцијски надзор и Закон о општем управном поступку (''Сл. лист СРЈ'', бр. 33/97 и 

31/2001 и ''Сл. гласник РС'', бр. 30/2010). Законом о пореском поступку и пореској администрацији 

уређен је поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода, права и обавезе пореских 

обвезника, регистрација пореских обвезника и пореска кривична дела и прекршаји, што га чини 

посебним законом у односу на Закон о инспекцијском надзору у вези са одредбама којима се 

уређују пореска контрола и пореска инспекција. Чланом 3. став 1. и 2. Закона о пореском поступку 

и пореској администрацији уређен је однос овог Закона према другим законима и то тако да ако 

је другим законом питање из области коју уређује овај закон уређено на другачији начин, 

примењују се одредбе овог закона, а ако овим законом није друкчије прописано, порески 

поступак се спроводи по начелима и у складу са одредбама закона којим се уређује општи 

управни поступак, односно у складу са одредбама закона којим се уређује инспекцијски надзор.  

Чланом 4. Закона о инспекцијском надзору прописано је да се, у поступку инспекцијског 

надзора који проистиче из посебних закона, непосредно примењују одредбе посебног закона, ако 

је у одређеној области инспекцијски надзор тим законом уређен другачије. Међутим, непосредна 

примена одредаба ових посебних закона и прописа не може искључити или ограничити 

непосредну примену одредаба Закона о инспекцијском надзору којима се уређују питања 

инспекцијског надзора која нису уређена посебним законом, у овом случају Законом о пореском 

поступку и пореској администрацији.  

Према наведеном, на питања која су другачије уређена у Закону о пореском поступку и 

пореској администрацији у односу на Закон о инспекцијском надзору примењују се одредбе 

Закона о пореском поступку и пореској администрацији, као посебног закона. На питање које је у 

Закону о пореском поступку и пореској администрацији делимично другачије уређено у односу на 

Закон о инспекцијском надзору примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији у делу у коме је питање другачије уређено, а у преосталом делу Закон о 

инспекцијском надзору. На питања која у Закону о пореском поступку и пореској администрацији 

нису уређена, непосредно се примењује Закон о инспекцијском надзору. Када одређено питање 

није уређено ни Законом о пореском поступку и пореској администрацији ни Законом о 

инспекцијском надзору, 4 примениће се одредбе Закона о општем управном поступку, као закона 

којим се на општи начин уређује управни поступак.  

Према одредбама члана 118. став 1. и 2. Закона о пореском поступку и пореској 

администрацији (''Сл. гласник РС, бр. 80/2002...108/2016), пореска контрола се врши на основу 

годишњег плана заснованог на оцени пореског значаја и пореског ризика пореског обвезника, а 

при утврђивању плана обавезно се има у виду и процена утицаја пореске контроле на ефикасност 

наплате пореза. 
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 У Закону о инспекцијском надзору (''Сл. гласник РС'', бр. 36/2015), чланом 10. прописано је 

доношење стратешког (вишегодишњег) и годишњег плана инспекцијског надзора, који се 

спроводи кроз оперативне (тромесечне и месечне) планове инспекцијског надзора и контроле.  

Годишњи план инспекцијског надзора садржи општи приказ задатака и послова Одељења 

за јавне приходе Општинске управе општине Александровац за 2017. годину. 

 Сврха доношења Плана инспекцијског надзора Одељења за јавне приходе Општинске 

управе општине Александровац за 2017. годину је повећање ефикасности рада и 

транспарентности у раду, а на тај начин и јачање поверења грађана у локалну самоуправу.  

Циљеви доношења Плана инспекцијског надзора Одељења за јавне приходе Општинске 

управе општине Александровац за 2017. годину су непосредна примена закона и других прописа 

тј. спровођење планираних мера и активности превентивног деловања инспекције, као и 

спровођење мера и активности за утврђивање, контролу и наплату јавних прихода.  

Општи и специфични циљеви напред наведеног плана остварују се кроз програмске 

активности-задатке, а у зависности од потреба и специфичних конкретних околности и ризика, 

поред редовне пореске контроле постоји и ванредна пореска контрола. Процена ризика у току 

инспекцијског надзора врши се на основу контролних листи које сачињава инспекција и које 

представљају докуменат који садржи списак приоритетних питања провере и других радњи за које 

је инспекција овлашћена. У току редовног инспекцијског надзора примена контролних листи је 

обавезна, док за ванредни надзор примена контролних листи није обавезна.   

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА 

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЈАВНЕ ПРИХОДЕ 

Начелник Одељења за јавне приходе 

Порески инспектори 

 

3. ПЛАН И ПРОГРАМ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА-ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ ОДЕЉЕЊА ЗА 

ЈАВНЕ ПРИХОДЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСАНДРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ 

ТРОМЕСЧНО: 

 ЈАНУАР, ФЕБРУАР, МАРТ: 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину кроз упоређивање са актима, донетим од стране Одељења за урбанизам и изградњу 

Општинске управе општине Александровац у складу са Законом о озакоњењу објеката и Законом 

о планирању и изградњи (решења о озакоњењу објеката, употребне дозволе и сл.)  
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*Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину према подацима  од стране суда, примљених уговора и решења о промету 

непокретности. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину према подацима из базе  Одељења за урбанизам и изградњу Општинске управе 

општине Александровац 

 *Контрола књижених репрограма пореских обвезника и наплате јавних прихода. 

 *Контрола изворних јавних прихода према другим расположивим подацима. 

  

АПРИЛ, МАЈ, ЈУН:  

*Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину кроз упоређивање са актима, донетим од стране Одељења за урбанизам и изградњу 

Општинске управе општине Александровац у складу са Законом о озакоњењу објеката и Законом 

о планирању и изградњи (решења о озакоњењу објеката, употребне дозволе и сл.). 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину према подацима  од стране суда, примљених уговора и решења о промету 

непокретности. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину према подацима из базе Одељења за урбанизам и изградњу Општинске управе 

општине Александровац. 

 *Контрола пореских обвезника који воде пословне књиге који се налазе у евиденцији обвезника, 

а нису поднели пореску пријаву о утврђеном порезу за 2017. годину. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података о утврђеном порезу исказаних у 

пореским пријавама обвезника који воде пословне књиге за 2017. годину и ранијих годинина 

према расположивим подацима надлежних органа и организација. 

 *Контрола тачности и законитости података о пореском ослобођењу у пореским пријавама 

обвезника који воде пословне књиге. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости пријава за накнаду за заштиту и унапређење 

животне средине по основу пријава за порез на имовину и на основу евиденције поднетих 

пријава. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости пријава за локалну комуналну таксу за истицање 

фирме на пословном простору и контрола обвезника који нису поднели пријаве. 
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 *Контрола књижених репрограма пореских обвезника и наплате јавних прихода. 

 *Контрола изворних јавних прихода према другим расположивим подацима. 

 

  ЈУЛ, АВГУСТ, СЕПТЕМБАР: 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину кроз упоређивање са актима, донетим од стране Одељења за урбанизам и изградњу 

Општинске управе општине Александровац у складу са Законом о озакоњењу објеката и Законом 

о планирању и изградњи (решења о озакоњењу објеката, употребне дозволе и сл.). 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину према подацима  од стране суда примљених уговора и решења о промету 

непокретности. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину према подацима из базе Одељења за урбанизам и изградњу Општинске управе 

општине Александровац. 

 *Контрола књижених репрограма пореских обвезника и наплате јавних прихода. 

 *Контрола изворних јавних прихода према другим расположивим подацима. 

 

 ОКТОБАР, НОВЕМБАР, ДЕЦЕМБАР:  

*Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину кроз упоређивање са актима, донетим од стране Одељења за урбанизам и изградњу 

Општинске управе општине Александровац у складу са Законом о озакоњењу објеката и Законом 

о планирању и изградњи (решења о озакоњењу објеката, употребне дозволе и сл.). 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину према подацима од стране суда, примљених уговора и решења о промету 

непокретности. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података исказаних у пореским пријавама за порез 

на имовину према подацима из базе Одељења за урбанизам и изградњу Општинске управе 

општине Александровац. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости података о утврђеном порезу исказаних у 

пореским пријавама обвезника који воде пословне књиге за 2017. годину и ранијих година према 

расположивим подацима надлежних органа и организација.  
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 *Контрола тачности, потпуности и законитости пријава за накнаду за заштиту и унапређење 

животне средине по основу пријава за порез на имовину и на основу евиденције поднетих 

пријава. 

 *Контрола тачности, потпуности и законитости пријава за локалну комуналну таксу за истицање 

фирме на пословном простору и контрола обвезника који нису поднели пријаве. 

 *Контрола књижених репрограма пореских обвезника и наплате јавних прихода. 

 *Контрола изворних јавних прихода према другим расположивим подацима. 

 Процена ризика у току инспекцијског надзора врши се на основу контролних листи које 

сачињава инспекција и које представљају докуменат који садржи списак приоритетних питања 

провере и других радњи за које је инспекција овлашћена.  

Контролне листе налазе се у прилогу.  
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4. ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА 

 

 Приоритети у циљу ефективнијег и ефикаснијег рада Одељења за јавне приходе општине 

Александровац, а тиме и спровођења плана инспекцијског надзора су следећи:  

1. Неопходно обезбедити боље услове рада у смислу адекватног простора и техничке 

опремљености- набавка нових рачунара и мултипрактик уређаја за штампање, скенирање и 

копирање. 

 2. Набавка службеног возила. 

 3. Едукација запослених лица за вршење инспекцијског надзора кроз обуке, семинаре и  

сл. 

 4. Унапређење комуникације и сарадње са осталим одсецима и службама унутар 

Општинске управе, нарочито са Одељењом  за урбанизам и изградњу, као и са другим 

установама, органима и организацијама-јавна предузећа,суд, катастар, републичка пореска 

управа и др.  

 

5. НАПОМЕНЕ 

 

Одељење за јавне приходе Општинске управе општине Александровац задржава право 

измене и допуне Годишњег плана инспекцијског надзора за 2017. годину.  

Годишњи план инспекцијског надзора за 2017. годину ће се редовно ажурирати, 

анализирати и контролисати у складу са потребама.  

Извештавање о реализацији плана обављаће се у складу са захтевима и потребама. 


