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 На основу члана 162. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији (“Сл. 

гласник РС” број 80/2002-исп.23/2003-испр.70/2003,55/2004,61/2005,85/2005-др.закон, 62/2006-др. 

Закон, 63/2006-испр.др.закона, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - 

испр., 93/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014, 105/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 

15/2016 i 108/2016) и члана 31. Одлуке о Општинској управи општине Неготин (“Сл. лист општине 

Неготин”, број 24/2011,38/2014,6/2015,20/2015 и 8/2017), начелник Општинске управе општине 

Неготин, уз сагласност министра надлежног за државну управу и локалну самоуправу, број: 110-

00-00193/2017-05 од 21.12.2017. године, донео је 

 

ПРАВИЛНИК 

О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ ИНСПЕКТОРА КАНЦЕЛАРИЈСКЕ КОНТРОЛЕ, 

ПОРЕСКОГ КОНТРОЛОРА, ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА ТЕРЕНСКЕ КОНТРОЛЕ И 

ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА У ОДЕЉЕЊУ ЗА БУЏЕТ, ФИНАНСИЈЕ И ЛОКАЛНУ 

ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ 

 
Члан 1  

 Овим Правилником утврђује се начин издавања, изглед службене легитимације  

инспектора канцеларијске контроле, пореског контролора, пореског инспектора теренске контроле 

и пореског извршитеља (у даљем тексту: службена лица за локалне јавне приходе) у Одељењу за 

буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе општине  Неготин, као и 

вођење евиденције о издатим службеним легитимацијама.  

 

Члан 2  

 Службена легитимација из члана 1. овог Правилника издаје се службеним лицима 

запосленим у Одељењу за буџет, финансије и локалну пореску администрацију Општинске управе 

општине Неготин, ради обављања инспекцијских и извршитељских послова из надлежности 

Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију. 

 

Члан 3 

 Службена легитимација је правоугаоног облика, величине 70х95 мм, урађена у виду 

књижице. 

 Спољне стране корица су обложене кожом тамно тегет боје, док на унутрашњим странама 

корица и листовима доминирају светло плава и бела боја. 

 Службена легитимација је обложена провидним пластифицираним заштитним 

материјалом.   
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Члан 4  

 Насловна страна обрасца службене легитимације садржи: 

 1. На врху, на средини, утиснут мали грб Републике Србије,  

 2. Испод малог грба, на средини натпис:  

 “РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

 Општина Неготин  

 Општинска управа општине Неготин 

 Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију."  

 

• Испод тога, на средини, натпис: 

 

 “СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА” 

  

 Прва унутрашња страна обрасца службене легитимације, на врху садржи натпис: 

 

 “Инспектор канцеларијске контроле” или “Порески контролор” или “Порески инспектор 

теренске контроле” или “Порески извршитељ" , 

 Испод тога, 

 1. на средини – место за фотографију имаоца легитимације димензија 25х35 мм, са местом 

за печат и ознаком “м.п.”, код доњег десног угла места за фотографију, где се отискује печат 

Општинске управе општине Неготин.  

            2. испод фотографије и печата, на средини, линију за својеручни потпис имаоца службене 

легитимације, и, испод тога, речи:(својеручни потпис)”. 

   

 Друга унутрашња страна обрасца службене легитимације садржи: 

 

 1. у горњем делу, на средини, један испод другог, текст: 

            “РЕПУБЛИКА СРБИЈА  

             Општина Неготин  

             Општинска управа општине Неготин 

             Одељење за буџет, финансије и локалну пореску администрацију."  

  

 2. испод тога, на средини, линију за уписивање имена и презимена имаоца службене 

легитимације и, испод тога, на средини речи:”(име и презиме)”, 
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 3. испод тога, на средини, линију за уписивање радног места имаоца службене 

легитимације и, испод тога,  на средини речи:”(радно место)”,  

 4. испод тога, на средини, речи: “Јединствени број”, а у продужетку линију за уписивање 

тог броја. 

 

 Трећа унутрашња страна обрасца службене легитимације садржи: 

 1. у горњем делу у средини текст: 

 “ОВЛАШЋЕЊА ИМАОЦА СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ” 

  

 2. испод тога текст: 

 "Инспектор канцеларијске контроле у обављању послова канцеларијске контроле 

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

администрацији, као и Законом о општем управном поступку, Законом о инспекцијском надзору и 

подзаконским актима којима се уређују поједине мере и поступци за утврђивање локалних јавних 

прихода."  

 Или  

 "Порески контролор у обављању послова пореске контроле, овлашћен је да предузима 

мере и радње прописане Законом о пореском поступку и пореској администрацији, као и Законом 

о општем управном поступку, Законом о инспекцијском надзору и подзаконским актима којима се 

уређују поједине мере и поступци за утврђивање локалних јавних прихода."  

 

 Или 

 "Порески инспектор теренске контроле у обављању послова теренске контроле овлашћен 

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

као и Законом о општем управном поступку, Законом о инспекцијском надзору и подзаконским 

актима којима се уређују поједине мере и поступци за утврђивање локалних јавних прихода." 

 

 Или  

 "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 Законом о општем управном поступку, Законом о инспекцијском надзору и подзаконским 

актима којима се уређују поједине мере и поступци принудне наплате."  

 

 3. на левој страни, испод овог текста, линију за уписивање датума издавања службене 

легитимације и, испод тога речи:”(датум издавања)”, 

  

 4. испод тога, на средини, место означено за печат (“м.п.”), 

 

 5. испод тога, на десној страни, линију за потис начелника и, испод тога, речи:(“Начелник 

Општинске управе општине Неготин”).    
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 Легитимација се издаје према обрасцима који су одштампани уз овај Правилник и чине 

његов саставни део.  

Члан 5  

 Легитимација се издаје на српском језику, ћириличним писмом.  

 

Члан 6  

 Начелник Општинске управе општине Неготин, решењем утврђује јединствени број 

службеног лица за локалне јавне приходе и одлучује о издавању службене легитимације.  

 Службено лице за локалне јавне приходе, након преузимања службене легитимације 

потписује реверс који ће се приложити уз решење о издавању легитимације.  

 

Члан 7  

 Ако службено лице за локалне јавне приходе оштети, изгуби или на други начин остане без 

своје легитимације, дужан је да о томе истог дана обавести руководиоца Одељења за буџет, 

финансије и локалну пореску администрацију. 

          У случају из става 1. овог члана, службена легитимација се наредног радног дана од дана 

пријема обавештења, решењем начелника Општинске управе оглашава неважећом.  

 Службено лице за локалне јавне приходе коме престане радни однос у Општинској управи 

или буде распоређено или премештено на друго радно место, дужно је да своју службену 

легитимацију непосредно врати руководиоцу Одељења за буџет, финансије и локалну пореску 

администрацију, у року од три дана од дана престанка обављања послова за које је добило 

легитимацију.  

Члан 8  

 Евиденција о издатим службеним легитимацијама води се у Одељењу за буџет, финансије 

и локалну пореску администрацију.  

 Евиденција садржи: Име и презиме службеног лица за локалне јавне приходе, ознаку 

“Инспектор канцеларијске контроле” или “Порески контролор” или “Порески инспектор теренске 

контроле”  или “Порески извршитељ”, број решења о издавању службене легитимације, 

јединствени број службене легитимације, датум пријема и датум враћања службене легитимације, 

број решења о оглашавању службене легитимације неважећом.  

 

Члан 9  

 Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 

општине Неготин", а након прибављене сагласности надлежног министарства. 

 

Број: 112-232/2017-IV/09 

29. децембар 2017. године 

Н е г о т и н 

 
                                                                                     НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
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                                                                             Надежда Тодоровић,с.р. 
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Република  Србија 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН 

Одељење за буџет, финансије и  

локалну пореску администрацију 

Број: 401-7/2018-IV/04 

08.01.2018. године 

Н е г о т и н 

 

На основу члана 61. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  и  члана 15. Одлуке о буџету општине Неготин за 2018. годину  (“Сл. 

лист општине Неготин”,број: 31/2017), Одељење за буџет,финансије и локалну пореску администрацију, 

 д о н о с и 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ ЗА ПРОМЕНУ АПРОПРИЈАЦИЈА ОДОБРЕНИХ ОПШТИНСКОЈ  

УПРАВИ  ОПШТИНЕ НЕГОТИН  У 2018. ГОДИНИ 

 

I 

 Одобрава се промена апропријација Општинској управи  општине Неготин,у оквиру  законом  

предвиђене  могућности,раздео 5.  програм  7- организација   саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701, 

програмска активност- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  0701-0002,функција 620–

развој заједнице,позиција  95-зграде и грађевински објекти,економска класификација  511300- капитално 

одржавање зграда и објеката, у  износу од  12.540.000,00  динара ,извор  финансирања 13 ,ради обезбеђења 

средстава за редован рад Општинске управе општине Неготин. 

 

II 

  Измена апропријација ће се извршити умањењем позиције Одлуке о буџету општине 

Неготин за 2018.годину, и то: 

 - позиција 95- зграде и грађевински објекти,економска класификација  511300- капитално 

одржавање зграда и објеката, у  износу од  12.540.000,00   динара, извор  финансирања 13.  

 

                  III 

Износ  од  12.540.000,00   динара,преусмерава се за намене недовољно планиране Одлуком о буџету 

општине Неготин за 2018.годину,а ради обезбеђења средстава  за  редован  рад  Општинске управе општине 

Неготин и то на  позицији 94- текуће поправке и одржавање,економска класификација  425100 – текуће 

поправке и одржавање зграда и објеката, извор  финансирања 13, у оквиру  раздела ,програма , програмске   

активности и функције  из става 1. овог решења. 

 

                  IV 
 О промени одобрене апропријације на начин утврђен ставом II и III, упознати  председника 

општине Неготин.           

           

                                                                                          V  

За износ одобрене промене апропријација извршити измене распоређених средстава на 

одговарајућим позицијама Одлуке о буџету општине Неготин за 2018.годину  и Финансијског плана за рад 

Општинске управе  општине Неготин за 2018. годину. 

 

                                                                                         VI 

 О реализацији  дате  сагласности стараће се Одељење за буџет,финансије и локалну пореску 

администрацију.                                                       

                                                                                        VII 

 Сагласност за промену апропријација Општинској управи  општине Неготин, објавити у 

„Службеном листу општине Неготин“. 
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                                                                         О б р а з л о ж е њ е  

 

Чланом 61.  Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“,број: 

54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014,68/2015 – др. 

закон,103/2015, 99/2016 и 113/2017)  регулисано је да у току године може се извршити преусмеравање 

апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка  и  из осталих извора могу се мењати без 

ограничења.Орган управе надлежан  за финансије доноси решење  о повећању односно смањењу 

апропријације путем преусмеравања.  

Одлуком о буџету општине Неготин за 2018.годину („Сл. лист општине Неготин“, број:  31/2017), у 

разделу 5.  програму  7- организација   саобраћаја и саобраћајна инфраструктура 0701, програмској 

активности- управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре  0701-0002,функцији 620–развој 

заједнице,позицији  94 -текуће поправке и одржавање,економској класификацији  425100 – текуће поправке 

и одржавање зграда и објеката , из извора 13,нису предвиђена средства у довољном обиму. 

Из тог разлога и на основу свега напред наведеног,одлучено је као у диспозитиву  решења. 

 

РЕШЕЊЕ ДОСТАВИТИ: Управи за трезор Експозитури Неготин, Одељењу за буџет, финансије и 

локалну пореску администрацију и архиви Општинске управе општине Неготин.  

      

                      Обрадила 

     Лицуловић Љиљана,дипл екон.с.р.                           РУКОВОДИЛАЦ  ОДЕЉЕЊА 

                                                                  Валентина Ђуричић,с.р.  
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