На основу члана 162. став 4. Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС“, бр. 80/2002, 84/2002 и 30/2018) и Правилника о изменама и
допунама Правилника о организацији и систематизацији радних места у Градској управи,
Градском правобранилаштву, стручним службама и посебним организацијама града Лознице
(„Службени лист града Лознице“, бр.12/18) од 10.08.2018. године, начелник Градске управе
града Лознице, уз сагласност министра надлежног за државну управу и локалну самоуправу
број 1670/2018-III1 од 26.11.2018. године, доноси:

ПРАВИЛНИК
о службеној легитимацији
пореског извршитеља у Одељењу за финансије и локалну пореску администрацију
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина и образац службене легитимације која се
издаје пореским извршитељима Одељења за финасије и локалну пореску администрацију
града Лознице.
Члан 2.
Службена легитимација служи за идентификацију пореског извршитеља приликом
вршења послова из његове законске надлежности као и послова који су му поверени на
основу Правилника о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији
радних места у Градској управи, Градском правобранилаштву, стручним службама и
посебним организацијама града Лозница („Службени лист града Лознице“, бр.12/18) од
10.08.2018. године и може се користити само у сврху обављања пореске контроле и послова
принудне наплате изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе.
Члан 3.
Службена легитимација пореског извршитеља је јавна исправа којом се доказује
овлашћење пореског извршитаља за вршење пореске контроле, односно послова принудне
наплате изворних јавних прихода јединице локалне самоуправе.
Порески извршитељ је дужан да покаже службену легитимацију пре почетка
предузимања радњи из своје законом прописане надлежности.
Члан 4.
Службена легитимација пореског извршитеља је величине 10 цм x 7 цм у
пластифицираном повезу.
Службена легитимација пореског извршитеља издаје се на обрасцу који је одштампан
уз овај правилник и чини његов саставни део.
Службена легитимација садржи предњу страну и полеђину.
Предња страна штампаног дела службене легитимације садржи:
• у горњем левом делу налази се место за фотографију, димензија 32мм x 28мм
• на средини, мало према горњем десном углу, налази се грб града Лознице, испод
којег стоји текст:
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У доњем десном делу легитимације, испод места за фотографију, налази се „ИМЕ
И ПРЕЗИМЕ” са означеним местом за уписивање имена и презимена пореског
извршитеља
• у доњем десном углу, испод места за упис имена и презимена пореског
извршитеља, налази се „ИДЕНТИФИАЦИОНИ БРОЈ” са местом за упис
регистарског броја службене легитимације
• у даљем реду, на средини доњег дела легитимације, налази се „М.П”, са местом за
за печат органа и означено место са потпис начелника са назнаком „НАЧЕЛНИК”
у даљем реду, у доњем десном углу легитимације, налази се „ДАТУМ
ИЗДАВАЊА” са местом за упис датума издавања службене легитимације.
Полеђина службене легитимације садржи:
• у горњем делу,на средини се налази „ОВЛАШЋЕЊЕ” испод којег се налази
штампани текст следеће садржине:
„Порески извршитељ у обављању послова принудне наплате пореске обавезе по
основу изворних локалних јавних прихода као и контроле истих,овлашћен је да предузима
радње и
мере прописане Законом о пореском поступку и пореској администрацији, као и
подзаконским актима којима се уређују поједине радње и мере у поступку принудне наплате
пореске обавезе.”
Текст на службеним легитимација пореског извршитеља исписује се црним
ћириличним словима.
Члан 5.
Порески извршитељ приликом преузимања службене легитимације потписује реверс.
О издатим службеним легитимацијама Одељења локалне пореске администрације
води посебну евиденција у коју се уноси: Име и презиме пореског извршитеља, њихов ЈМБГ,
број службене легитимације, датум пријема и датум враћања службене легитимације, број
решења о оглашавању службене легитимације неважећом.
Евиденција из става 1. овог члана чува се на сигурном месту ради спречавања њеног
уништавања могућности да дође у посед неовлашћеним лицима.
Члан 6.
Порески извршитељ коме престане радни однос у локалној пореској администарцији,
који буде распоређен на друго радно место у локалној пореској администрацији, који буде
распоређен у другу организациону јединицу Градске управе, коме мирују права и обавезе из
радног односа у складу са законом или који буде удаљен с посла у складу са законом, дужан
је да врати своју службену легитимацију руководиоцу локалне пореске администрације.
Приликом враћања службене легитимација, саставља се потврда о примопредаји
службене легитимације у два примерка коју потписује руководилац локалне пореске
администрације и порески извршитељ.
Реверс из става 1. овог члана и потврда из става 3. овог члана чувају се у персоналном
досијеу пореског инспектора, односно пореског извршитеља.

Члан 7.
Ако порески извршитељ оштети, изгуби или на други начин остане без своје службене
легитимације, дужан је да о томе истог дана писмено обавести руководиоца локалне пореске
администрације.
У случају из става 1. овог члана службена легитимација се наредног радног дана од
дана
пријема обавештења из става 1. овог члана, решењем начелника градске управе оглашава
неважећом.
Решење из става 2. овог члана се најкасније наредног радног дана од дана његовог
доношења доставља на објављивање у службеном гласилу града.
У случају из става 1. пореском инспектору, односно пореском извршитељу се издаје
нова службена легитимација са новим регистарским бројем, осим ако губитак службене
легитимације није последица тешке повреде радне дужности или другог кажњивог дела.
Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Лознице“.
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