
КЛ БТ

1 Врста инспекцијског надзора

редовни

Разлози за ванредни инспекцијски надзор:

поступање по представци правног или физичког лица

2 Облик инспекцијског надзора

тереснка контрола

3 Подаци о налогу за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог:

Функција лица које је издало налог:

Број и датум издавања налога:

Предмет налога:

Не

Подаци о надзираном субјекту

Правно лице

Пословно име и назив:

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ: 

Број личне карте:

Контакт:

Непознат субјект

Познати подаци:

Делатност/активност

СЛУЖБА ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ 

АДМИНИСТРАЦИЈУ
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ

ОПШТИНСКА УПРАВА



Територијално подручје активности:

Локација објекта:

Други познати подаци:

Да Не Бодови

Надзирани субјекат Инспектор теренске контроле

Степен ризика (30-35 незнатан, 25-30 средњи, 10-25 виско, 0-10 критичан)

Остварен број бодова

Степен ризика

Остварен број бодова                                                                                                                                             

(за одоговр ДА број бодова је 5, за одоговр НЕ број бодова је 0)

4. Да ли има евиденцију корисника услуге смештаја који су 

ослобођени плаћања боравишне таксе

5. Да ли има евиденцију упллате боравишне таксе у корист буџета 

општине

6. Да ли се евидентирана боравишна такса подудара са уплаћеном 

боравишном таксом у корист буџета општине

7. Да ли је боравишна такса уплаћена у корист буџета општине у 

законском року

Питање

1. Да ли надзирани субјекат има одобрење за пружање услуга 

смештаја

2. Да ли има евиденцију смештаја - књигу гостију

3. Да ли има евиденцију обрачуна и уплате боравишне таксе од 

корисника услуге смештаја



КЛ ЛКТФ

1 Врста инспекцијског надзора

редовни

Разлози за ванредни инспекцијски надзор:

поступање по представци правног или физичког лица

2 Облик инспекцијског надзора

тереснка контрола

3 Подаци о налогу за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог:

Функција лица које је издало налог:

Број и датум издавања налога:

Предмет налога:

Не

Подаци о надзираном субјекту

Правно лице

Пословно име и назив:

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ: 

Број личне карте:

Контакт:

Непознат субјект

Познати подаци:

Делатност/активност

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ



Територијално подручје активности:

Локација објекта:

Други познати подаци:

Да Не Бодови

Надзирани субјекат Инспектор теренске контроле

Степен ризика

Остварен број бодова                                                                                                                                             

(за одоговр ДА број бодова је 5, за одоговр НЕ број бодова је 0)

Степен ризика (30-35 незнатан, 25-30 средњи, 10-25 виско, 0-10 критичан)

Остварен број бодова

1. Да ли надзирани субјекат има истакнуту фирму на пословном 

простору

Питање



КЛ ППИ2

1 Врста инспекцијског надзора

редовни

Разлози за ванредни инспекцијски надзор:

поступање по представци правног или физичког лица

2 Облик инспекцијског надзора

канцеларијска контрола

3 Подаци о налогу за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог:

Функција лица које је издало налог:

Број и датум издавања налога:

Предмет налога:

Не

Подаци о надзираном субјекту

Физичко лице

Име и презиме:

ПИБ:

Адреса:

ЈМБГ: 

Број личне карте:

Контакт:

Непознат субјект

Познати подаци:

Локација објекта:

Други познати подаци:

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ



Да Не Бодови

Надзирани субјекат

Остварен број бодова                                                                                                                                             (за 

одоговр ДА број бодова је 5, за одоговр НЕ број бодова је 0)

Степен ризика (50-55 незнатан, 45-50  низак, 40-45 средњи, 30-40 висок, 0-30 критичан)

Остварен број бодова

Питање

Инспектор канцеларијске контроле

5.Да ли је реч о новоизграђеном објекту за који не постоји претходни 

власник

6. Да ли је лице поднело пореску пријаву за утврђивање пореске 

обавезе - образац ППИ-2

7.Да ли је реч о новоизграђеном објекту за који не постоји претходни 

власник

9. Да ли је пореска пријава уредно попуњена

Степен ризика

8. Да ли је евидентиран у пореској евиденцији овог Одсека претходни 

власник непокретности

10. Да ли је приложена документација за унете податке у пореској 

пријави

11. Да ли су подаци у складу са приложеном документацијом

1. Да ли је лице које не води пословне књиге евидентиран у пореској 

евиденцији овог Одсека

2. Да ли лице поседује једну или више непокретност на територији 

општине врњачка Бања

3. Да ли је лице поднело пореску пријаву за утврђивање пореске 

обавезе - образац ППИ-2

4. Да ли је лице поднело пореску пријаву за утврђивање пореске 

обавезе - образац ППИ-2 за све непокретности које поседује





КЛ ППИ1

1 Врста инспекцијског надзора

редовни

Разлози за ванредни инспекцијски надзор:

поступање по представци правног или физичког лица

2 Облик инспекцијског надзора

канцеларијска контрола

3 Подаци о налогу за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог:

Функција лица које је издало налог:

Број и датум издавања налога:

Предмет налога:

Не

Подаци о надзираном субјекту

Правно лице

Пословно име и назив:

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ: 

Број личне карте:

Контакт:

Непознат субјект

Познати подаци:

Делатност/активност

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ



Територијално подручје активности:

Локација објекта:

Други познати подаци:

Да Не Бодови

Надзирани субјекат

Степен ризика (30-35 незнатан, 25-30 средњи, 10-25 виско, 0-10 критичан)

Инспектор канцеларијске контроле

Остварен број бодова

Степен ризика

Остварен број бодова                                                                                                                                             

(за одоговр ДА број бодова је 5, за одоговр НЕ број бодова је 0)

4. Да ли је исправно обрачунате порез на имовину у пореској пријави

5. Да ли је приложена документација уз пореску пријаву

6. Да ли се подаци у пореској пријави поклапају са подацима из 

приложене документације 

7. Да ли су у пореској пријави унете све непокретности које порески 

обвезник поседује

Питање

1. Да ли је поднета пореска пријава за обвезника који води пословне 

књиге - образац ППИ-1

2. Да ли је пореска пријава поднета у законском року

3. Да ли пореска пријава има формалне недостатке



КЛ НЗЖС

1 Врста инспекцијског надзора

редовни

Разлози за ванредни инспекцијски надзор:

поступање по представци правног или физичког лица

2 Облик инспекцијског надзора

тереснка контрола

3 Подаци о налогу за инспекцијски надзор

Да

Име и презиме лица које је издало налог:

Функција лица које је издало налог:

Број и датум издавања налога:

Предмет налога:

Не

Подаци о надзираном субјекту

Правно лице

Пословно име и назив:

ПИБ:

Матични број:

Заступник/одговорно лице:

Функција:

ЈМБГ: 

Број личне карте:

Контакт:

Непознат субјект

Познати подаци:

Делатност/активност

Територијално подручје активности:

Локација објекта:

Други познати подаци:

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДСЕК ЗА ЛОКАЛНУ ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ



Да Не Бодови

Надзирани субјекат

Остварен број бодова                                                                                                                                             

(за одоговр ДА број бодова је 5, за одоговр НЕ број бодова је 0)

Степен ризика (30-35 незнатан, 25-30 средњи, 10-25 виско, 0-10 критичан)

Инспектор канцеларијске контроле

4. Да ли надзирани субјекат има пријављене тачне површине 

непокретности у поднетој пријави

5. Да ли постје према службеној евиденцији непријављене површине

Остварен број бодова

Степен ризика

Питање
1. Да ли надзирани субјекат има поднету пријаву за утврђивање 

обавезе плаћања накнаде за заштиту животне средине 

2. Да ли надзирани субјекат уз поднету пријаву приложио и 

одговарајућу документацију којом потврђује тачност пријављених 

података

3. Да ли надзирани субјекат има пријављене све непокретности у 

поднетој пријави


