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ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 

57. На основу члана 162. став 4. Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији („Службени 

гласник Републике Србије“, број 80/2002, 

84/2002,23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005, 

62/2006,61/2007, 20/2009 и 53/2010), члана 60. став 

1.Статутаграда Ваљева („Службени гласник града 

Ваљева“,број 19/08) и члана 36. Одлуке о градским 

управама града Ваљева („Службени гласник града 
Ваљева“, број 24/08 и 2/10), Начелник Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, по прибављеној сагласности 

министра надлежног за послове управе, доноси 

 

 

ПРАВИЛНИК 

О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ ПОРЕСКОГ 

ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ, 

ИНСПЕКТОРА НАПЛАТЕ И ИЗВРШИТЕЉА 

ПРИНУДНЕ НАПЛАТЕ ИЗВОРНИХ ПРИХОДА 

 

 

Члан 1. 

Овим правилником утврђује се начин 

издавања, садржина, изглед службене легитимације 

пореског инспектора теренске контроле, инспектора 

наплате и извршитеља принудне наплате изворних 

прихода и других облика накнaде (у даљем тексту: 

службена лица за порезе) у Одељењу за утврђивање, 

наплату и контролу изворних прихода Градске управе 

за друштвене делатности, финансије, имовинске и 

инспекцијске послове, као и начин издавања и вођење 
евиденције о издатим службеним легитимацијама (у 

даљем тексту:легитимацијa). 

 

Члан 2. 

Легитимација из члана 1. овог правилника 

издаје се службеним лицима за порезе запосленим у 

Одељењу за утврђивање, наплату и контролу 

изворних прихода Градске управе за друштвене 

делатности, финансије, имовинске и инспекцијске 

послове (у даљем тексту: Одељењe) ради обављања 

инспекцијских и извршитељских послова из 
надлежности Одељења. 

 

Члан 3. 

Легитимација се израђује на 

пластифицираној хартији димензија хоризонтално - 

вертикално 10 cm x 7 cm са обрубљеним ивицама. 

Легитимација је упакована у провидни омот. 

Члан 4. 

Легитимација садржи следеће елементе:  

 

1.  На средини у врху стоји мали грб града 

Ваљева. 

 

2.  Испод малог грба са леве стране налази се 

натпис следеће садржине: 
 

„РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ГРАД ВАЉЕВО 

Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске и инспекцијске послове 

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА 

„Порески инспектор теренске контроле“ или 

„Инспектор наплате“ или „Извршитељ принудне 

наплате“. 

 

3. Испод овог текста налази се фотографија 

службених лица за порезе величине 2,7 cm x 2,5 cm, 

испод фотографије је линија за име и презиме, испод 

имена и презимена линија за идентификациони број, а 

испод тога линија за потпис службеног лица за 

порезе. 

 

4. Са десне стране налази се текст следеће 

садржине: 

 

- „ОВЛАШЋЕЊЕ 

Порески инспектор у обављању пореске контроле 

овлашћен је да предузима мере и радње прописане 
Законом о пореском поступку и пореској  

администрацији и другим пореским и са њим 

повезаним законима.“ 

 

или 

- „ОВЛАШЋЕЊЕ 

Порески извршитељ у поступку принудне наплате 

пореске обавезе, овлашћен  је да предузима радње и 

мере прописане Законом о пореском поступку и 

пореској администрацији, као и подзаконским актима 
којима се уређују поједине мере и поступци принудне 

наплате“. 

 

5. Испод тога се налази датум издавања, 

испод датума издавања се налази потпис начелника 

Градске управе за друштвене делатности, финансије, 
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имовинске и инспекцијске послове са печатом (у 

даљем тексту: начелник). 

 

Члан 5. 

Легитимација се издаје на српском језику, 

ћириличним писмом. 

 

Члан 6. 

Начелник решењем утврђује 

идентификациони број службеног лица за порезе и 

одлучује о издавању легитимације .  

Идентификациони број се састоји од две 

цифре.  

Службено лице за порезе након преузимања 
легитимације потписује реверс који ће се приложити 

уз решење о издавању легитимације. 

 

Члан 7. 

Ако службено лице за порезе оштети, 

изгубли или на други начин остане без своје 

легитимације дужан је да о томе истог дана обавести 

начелника који ће исту решењем огласити неважећом. 

Службено лице за порезе коме престане 

радни однос у Одељењу или буде распоређен на 

друго радно место дужан је да своју легитимацију 

непосредно преда начелнику у року од три дана од 

дана престанка обављања послова за које је добио 

легитимацију. 

Евиденција о издатим, замењеним и 

неважећим легитимацијама води се у Одељењу. 

Евиденција садржи: име и презиме службеног 
лица за порезе, ознаку „Порески инспектор теренске 

контроле“ или „Инспектор наплате“ или „Извршитељ 

принудне наплате“, идентификациони број, датум 

издавања, датум враћања, замене или оглашавања 

легитимације неважећом. 

 

Члан 8. 

Овај правилник ће се објавити у „Службеном 

гласнику града Ваљева“по добијеној сагласности 

министарства надлежног за послове управе. 

 

Члан 9. 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од 

дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Ваљева“.  

 

Градска управа за друштвене делатности, 

финансије, имовинске,и инспекцијске послове 

Број: 110 - 1 / 11 – 01 / 3 

Дана: 9. 02. 2011. године 

 

Начелник 

Градске управе за друштвене делатности, 
финансије,имовинске и инспекцијске послове 

Јелица Стојановић,с.р. 
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57. Правилник о службеној легитимацији пореског инспектора теренске 

контроле, инспектора наплате и извршитеља принудне наплате изворних 

прихода 

 

      1 

       

       

       

   

   

   

       
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Издавач: Скупштина града Ваљева 

За издавача: Никола Илић, секретар Скупштине града Ваљева 

Редакција: Одељење за послове органа града: Јелица Пањковић-Тешић, Бојана Гроздановић 

Компјутерска припрема: Душко Милошевић; Штампа: Зоран Јевтић, Милена Марковић 

Е-пошта: glasnik@valjevo.org.rs 

 

Претплата се уплаћује на жиро рачун: 

Приходи органа градова број: 840-742341843-24 са позивом на број 

по моделу 97 78 107 150604 


