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43.
На основу члана 162. став 4.Закона о пореском поступку и пореској администрацији
(„Службени гласник РС “, бр. 80/02, 84/02-испр, 23/03-испр, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др.закон,
62/06-др.закон, 63/06-испр.др.закона , 61/07, 20/09, 72/09-др.закон и 53/10) “ , члана 21. став 1.
тачка 3. Одлуке о организацији Општинске управе општине Сента („Службени лист општине
Сента“, број 9/2010), начелник Општинске управе по прибављеној сагласности министра
надлежног за послове управе доноси
П Р А В И Л Н И К
О СЛУЖБЕНОЈ ЛЕГИТИМАЦИЈИ ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА И ПОРЕСКОГ ИЗВРШИТЕЉА
Члан 1.
Овим правилником утврђује се начин издавања, боја, облик, саставни делови, образац службене
легитимације пореског инспектора и пореског извршитеља у Одељењу за локалну пореску
администрацију (у даљем тексту: Одељење), као и начин вођења евиденције о издатим
легитимацијама.
Члан 2.
Легитимације из члана 1. овог правилника се штампају на обрасцу правоугаоног облика, димензија
7 x 9 cm, смештеним у дводелне корице димензија 8 x 10 cm, које су у расклопљеном стању
димензија 16 x 10 cm.
Члан 3.
Корице легитимације израђене су у тврдом кожном повезу тамносиве боје.
Члан 4.
Лева страна обрасца легитимације садржи при врху назив општине – Општина Сента, Општинска
управа, Одељење за локалну пореску администрацију, а испод њега натпис:
- „Службена легитимација пореског инспектора“, односно
- „Службена легитимација пореског извршитеља“.
Испод назива и натписа из става 1. овог члана, у левом углу је место за фотографију у боји,
димензија 2,5 x 3 cm.
Са десне стране фотографије је грб општине Сента, а испод њега место за уписивање регистарског
броја легитимације.
Испод фотографије је место за својеручни потпис и име и презиме пореског инспектора, односно
пореског извршитеља којима се издаје легитимација, са ЈМБГ.

Члан 5.
Десна страна обрасца легитимације садржи наслов „ОВЛАШЋЕЊЕ“, а испод њега текст који
гласи: „Порески инспектор, односно порески извршитељ у обављању пореске контроле овлашћен
је да предузима радње и мере прописане Законом о пореском поступку и пореској администрацији,
другим пореским и са њим повезаним прописима и Законом о државној управи“.
Испод текста овлашћења је место и датум издавања, место печата и место за потпис начелника
Општинске управе.
Члан 6.
Легитимација се издаје на српском језику, ћириличним писмом, а садржи идентичан текст и на
мађарском језику и писму.
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Члан 7.
Начелник општинске управе решењем утврђује регистарски број легитимације инспектора и
извршитеља и одлучује о издавању легитимације.
Регистарски број се састоји од четири дела. Први и други део означавају Одељење, трећи и
четврти означавају лични идентификациони број имаоца службене легитимације.
Члан 8.
Образац легитимације из члана 4. и 5. овог правилника израђује се на хартији светлосиве боје.
Члан 9.
Ако инспектор, односно извршитељ оштети, изгуби или на други начин остане без своје
легитимације, дужан је да о томе одмах обавести начелника Општинске управе, који ће је
решењем огласити неважећом.
Инспектор, односно извршитељ дужан је да врати легитимацију у случају:
- престанка радног односа, или
- распоређивања на друго радно место.
Евиденција о издатим, замењеним и неважећим легитимацијама води се у Одељењу надлежном за
персонално-кадровске послове.
Члан 10.
Приказ корица легитимације у расклопљеном стању и њеног штампаног дела одштампан је уз овај
правилник и чини његов саставни део.
Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Сента.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА – АП ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА СЕНТА
Општинска управа
Број: 110-2/2011-IV
Датум:
Начелник Општинске управе,
Ерика Сарвак Барати, дипл. правник , c.p.

200

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА
− Број 04. −

31. март 2011.

ОПШТИНА СЕНТА
ZENTA KÖZSÉG
Општинска управа
Községi Közigazgatási Hivatal

Грб
Општине Сента

ПОРЕСКИ ИНСПЕКТОР
ADÓFELÜGYELŐ

СЛУЖБЕНА ЛЕГИТИМАЦИЈА
SZOLGÁLATI IGAZOLVÁNY

ОПШТИНА СЕНТА - ZENTA KÖZSÉG
Општинска управа - Községi Közigazgatási
Hivatal
Одељење за локалну пореску
администрацију - Helyi adóigazgatási
osztály
Службена легитимација
ПОРЕСКОГ ИНСПЕКТОРА
AZ ADÓFELÜGYELŐ
Szolgálati igazolványa

Грб
Општине Сента

Фотогр. 2,5 x 3 cm
_____________________
Рег. број – Nyilv. szám
____________________________________
Име и презиме – Család- és utónév
____________________________________
ЈМБГ – Személyi szám

ОВЛАШЋЕЊЕ - MEGHATALMAZÁS
Порески
инспектор у обављању
пореске контроле овлашћен је да
предузима радње и мере прописане
Законом о пореском поступку и
пореској администрацији, другим
пореским и са њим повезаним
прописима и Законом о државној
управи.
Az adófelügyelő munkájának végzése
közben
jogosult arra, hogy az
adóeljárásról és adóadminisztrációról
szóló
törvénnyel,
egyéb
adóval
kapcsolatos előírásokkal, valamint az
állami közigazgatásról szóló törvénnyel
előírtak szerint járjon el.

______________,
Начелник ОУ,
(Место)
___________ М.П. ________________
(Датум)
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