
 
          РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

ПОРЕСКА УПРАВА 

 

Министарство финансија – Пореска управа на основу члана 55. став 2. Закона о државним службеницима 

(„Сл. гласник РС“, бр. 79/05, 81/05-исправка, 83/05-исправка, 64/07, 67/07-исправка, 116/08, 104/09 и 99/14) и 

члана 169 б став 1. и став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“, бр. 

80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-други закон, 62/06-други закон, 61/07, 20/09, 

72/09-други закон, 53/10, 101/11, 2/12-исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15 и 15/16) и Закључка 

Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних 

средстава 51 Број: 112-8076/2016 од 2. септембра 2016. године,  оглашава 

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У МИНИСТАРСТВУ 

ФИНАНСИЈА – ПОРЕСКОЈ УПРАВИ 

 

I Oрган у коме се радна места попуњавају 

Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5 

 

II Радна места која се попуњавају 

 

1. Радно место: виши инспектор пореске полиције,  у звању  виши порески инспектор I-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Београд, Одсек пореске полиције 

Београд 2 – 2 извршиоца; 

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству 

грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу 

прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова и 

другим органима надлежним за сузбијање организованог финансијског криминалa, тужилаштвима и поступа 

по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека.  

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 

и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

2. Радно место: виши инспектор пореске полиције,  у звању  виши порески инспектор I-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Нови Сад, Одсек пореске 

полиције Нови Сад – 1 извршилац; 

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству 

грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу 

прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова и 

другим органима надлежним за сузбијање организованог финансијског криминалa, тужилаштвима и поступа 

по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека.  

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 



студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 

и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   

 

3. Радно место:виши инспектор пореске полиције 1, у звању виши порески инспектор I-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Београд, Одсек пореске полиције 

Београд 1 – 2 извршиоца; 

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству 

грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу 

прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, 

тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе 

надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци  од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, 

комуникативност и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   

 

4. Радно место:виши инспектор пореске полиције 1, у звању виши порески инспектор I-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Београд, Одсек пореске полиције 

Београд 2 – 1 извршилац; 

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству 

грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу 

прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, 

тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе 

надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци  од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, 

комуникативност и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

 

 

 



5. Радно место:виши инспектор пореске полиције 1, у звању виши порески инспектор I-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Београд, Одсек пореске полиције 

Београд 3 – 1 извршилац; 

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству 

грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу 

прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, 

тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе 

надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци  од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, 

комуникативност и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

6. Радно место:виши инспектор пореске полиције 1, у звању виши порески инспектор I-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Нови Сад, Одсек пореске 

полиције Нови Сад – 1 извршилац; 

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству 

грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу 

прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, 

тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе 

надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 

и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

7. Радно место:виши инспектор пореске полиције 1, у звању виши порески инспектор I-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Крагујевац, Одсек пореске 

полиције Ужице – 1 извршилац; 

Опис послова: Предузима оперативне мере и радње на откривању сложенијих пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију. Позива лица у својству 

грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу 

прикупљања обавештења о кривичним делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, 

тужилаштвима и другим органима и поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе 

надлежним тужилаштвима. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање 7 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 

и склоност тимском раду. 



Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

8. Радно место:виши инспектор пореске полиције 2, у звању виши порески инспектор II-основна 

функција, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Крагујевац, Одсек 

пореске полиције Крагујевац – 1 извршилац; 

Опис послова: Непосредно предузима оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; 

обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним 

делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и 

поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима; обавља и 

друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 

и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

9. Радно место:виши инспектор пореске полиције 2, у звању виши порески инспектор II-основна 

функција, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Ниш, Одсек пореске 

полиције Ниш – 1 извршилац; 

Опис послова: Непосредно предузима оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; 

обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним 

делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и 

поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима; обавља и 

друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 

и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

10.  Радно место:виши инспектор пореске полиције 2, у звању виши порески инспектор II-основна 

функција, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Ниш, Одсек пореске 

полиције Бор – 1 извршилац; 

Опис послова: Непосредно предузима оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; 

обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним 

делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и 



поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима; обавља и 

друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 

и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

11.  Радно место:виши инспектор пореске полиције 2, у звању виши порески инспектор II-основна 

функција, Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Ниш, Одсек пореске 

полиције Лесковац – 1 извршилац; 

Опис послова: Непосредно предузима оперативне мере и радње на откривању пореских кривичних дела и 

њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и књиговодствену документацију пореских обвезника; 

обавља разговоре са пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним 

делима и извршиоцима. Сарађује са органима унутрашњих послова, тужилаштвима и другим органима и 

поступа по налозима судова. Сачињава кривичне пријаве које се подносе надлежним тужилаштвима; обавља и 

друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару; систематичност, комуникативност 

и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

12.   Радно место:аналитичко-порески послови, у звању млађи порески инспектор-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Београд, Одсек пореске полиције 

Београд 1 – 1 извршилац; 

Опис послова радног места:  Под надзором и упутствима руководиоца, предузима оперативне мере и радње 

на откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и 

књиговодствену документацију; позива лица у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са 

пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и 

извршиоцима. Обавља мање сложене послове у циљу прикупљања или размена информација и друге послове 

по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке, економске 

науке или високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 1 године, оспособљеност за рад на 

рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 



(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

13.  Радно место: аналитичко-порески послови, у звању млађи порески инспектор-основна функција, 

Централа, Сектор пореске полиције, Регионално одељење пореске полиције Нови Сад, Одсек пореске 

полиције Нови Сад – 1 извршилац; 

Опис послова радног места:  Под надзором и упутствима руководиоца, предузима оперативне мере и радње 

на откривању пореских кривичних дела и њихових извршилаца, врши увид у пословне књиге и 

књиговодствену документацију; позива лица у својству грађанина или осумњиченог; обавља разговоре са 

пореским обвезницима и другим лицима у циљу прикупљања обавештења о кривичним делима и 

извршиоцима. Обавља мање сложене послове у циљу прикупљања или размена информација и друге послове 

по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне науке, економске 

науке или високо образовање из научне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-хуманистичких 

наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским 

студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на 

основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, 

положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 1 године, оспособљеност за рад на 

рачунару; систематичност, комуникативност и склоност тимском раду. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку, Кривични законик, Законик о кривичном поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено 
(разговором); вештина рада на рачунару – практичним радом на рачунару; стручна знања из области 
делокруга рада органа и из области рада на радном месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

14.  Радно место:порески инспектор 2, у звању порески инспектор II-основна функција,Централа, 

Сектор за контролу, Одељење за планирање и методологију за директне порезе, Група за порезе на имовину и 

друге прописе – 1 извршилац; 

Опис послова радног места:  Учествује у изради методолошких упутстава из области утврђивања пореза на 

пренос апсолутних права, пореза на наслеђе и поклон и других пореза и примену других прописа из 

надлежности Групе. Прати стање у погледу законитости, ефикасности и благовремености извршавања послова 

из наведене области од стране организационих јединица Пореске управе. Поступа по примљеним 

представкама пореских обвезника, грађана и захтевима других државних органа и организација у оквиру 

наведене области. Прибавља податке од државних органа и других органа и организација о имовини и 

приходима пореских обвезника. Врши и друге послове из делокруга рада Пореске управе по налогу 

руководиоца групе. 
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 
или стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним 
студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким 
студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 4 године, 
оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 

15.  Радно место: виши инспектор пореске контроле 2, у звању виши порески инспектор II-основна 

функција,Централа, Сектор за контролу, Одељење за оперетивне послове контроле, Група за координацију 

пореских контрола по делатностима – 5 извршилаца; 
Опис послова радног места:  Обавља послове у Групи који захтевају висок ниво самосталности и 
одговорности у раду. Учествује у координацији послова пореске контроле између Пореске полиције и Сектора 
за контролу, и са предлогом мера доставља руководиоцу Групе и начелнику Одељења. Обавља послове 
контрола пореских обвезника по врстама делатности: спорт, пољопривреда, угоститељство, грађевинарство, 
финансијске интитуције, саобраћај, естрадне и друге делатности. Прати извршене контроле по пореским 
облицима и о томе сачињава извештаје. Поступа по примљеним представкама пореских обвезника, грађана и 



захтевима других државних органа који се односе на послове контроле. Обавља и друге послове по налогу 
руководиоца групе. 
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 
или стечено високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља 
друштвено-хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним 
академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 
академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од 
најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, 
радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
16.  Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-

основна функција, Централа, Сектор за контролу, Регионално одељење за контролу Нови Сад – 1 извршилац; 

Опис послова радног места:  Обавља послове праћења и координације рада теренске контроле у филијалама; 
прати спровођење планова и појединачних налога за контролу; прати законске прописе и пружа стручну 
помоћ инспекторима теренске контроле у филијалама; непосредно прати реализацију организације контрола 
по посебном налогу за контролу; припрема одговоре на питања филијала из делокруга рада теренске контроле, 
даје смернице у извршавању задатака по одређеним налозима за контролу и у сачињавању извештаја о 
извршеним контролама. Обавља и друге послове по налогу начелника одељења.  
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
17.   Радно место: виши  порески инспектор теренске контроле 2, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Центар за велике пореске обвезнике, Одељење за теренску контролу, Одсек за контролу 
банака и финансијских организација – 1 извршилац; 

Опис послова радног места:  Обавља сложене послове теренске контроле са високим нивоом одговорности и 

самосталности: припрема теренске контроле према добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних 

прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у  месту где порески 

обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника, разматрање 

приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради отклањања утврђених 

незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, сачињава извештај о чињеницама 

и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се 

достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 



18.  Радно место: аналитичко-порески послови теренске контроле, у звању млађи порески инспектор-
основна функција, Центар за велике пореске  обвезнике, Одељење за теренску контролу, Одсек за контролу 
банака и финансијских организација – 1 извршилац; 
Опис послова радног места:  Обавља најједноставније послове теренске контроле уз редован надзор 

руководиоца и према његовим општим и појединачним упуствима: припрема теренске контроле према 

добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, 

израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради 

отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, сачињава 

извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско 

кривично дело, који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од  1 године, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
19.   Радно место:  аналитичко-порески послови теренске контроле, у звању млађи порески инспектор-
основна функција, Центар за велике пореске  обвезнике, Одељење за теренску контролу, Одсек за контролу 
производне и прерађивачке индустрије – 2 извршиоца; 
Опис послова радног места:  Обавља најједноставније послове теренске контроле уз редован надзор 

руководиоца и према његовим општим и појединачним упуствима: припрема теренске контроле према 

добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, 

израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради 

отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, сачињава 

извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско 

кривично дело, који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од  1 године, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
20.   Радно место: порески инспектор теренске контроле 2, у звању порески инспектор II-основна функција, 
Центар за велике пореске  обвезнике, Одељење за теренску контролу, Одсек за контролу акцизних производа 
и пружање услуга – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља мање сложене послове теренске контроле са средњим нивоом 

одговорности и самосталности: припрема теренске контроле према добијеном налогу, обавља теренску 

контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, укључујући путовање и боравак у  

месту где порески обвезник води пословне књиге, односно до места где се врши контрола, израда записника и 

допунског записника, разматрање приговора на записник, нацрта решења ради отклањања утврђених 

незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, сачињава извештај о чињеницама 

и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско кривично дело, који се 

достављају пореској полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару. 



Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   

 
21.  Радно место: аналитичко-порески послови теренске контроле, у звању млађи порески инспектор-
основна функција, Центар за велике пореске  обвезнике, Одељење за теренску контролу, Одсек за контролу 
акцизних производа и пружање услуга – 1 извршилац; 
Опис послова радног места:  Обавља најједноставније послове теренске контроле уз редован надзор 

руководиоца и према његовим општим и појединачним упуствима: припрема теренске контроле према 

добијеном налогу, обавља теренску контролу јавних прихода које администрира ЦВПО у складу са законом, 

израда записника, разматрање приговора на записник, израда допунског записника и нацрта решења ради 

отклањања утврђених незаконитости и неисправности; иницира покретање прекршајног поступка, сачињава 

извештај о чињеницама и околностима које указују на постојање основа сумње да је извршено пореско 

кривично дело, који се достављају Пореској полицији; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци од 1 године, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
22. Радно место: порески инспектор канцеларијске контроле, у звању порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Палилула, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за канцеларијску контролу – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места:  Обавља једноставније послове канцеларијске контроле правних лица, 

предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, 

врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о 

канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано 

да се утврђује пореским решењем; подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка, преиспитује 

првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 

поступку; информише пореске обвезнике о примени пореских прописа; покреће иницијативу за привремено 

одузимање ПИБ-а; прати промене у регистрима које води Пореска управа и обавља и друге послове по налогу 

шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од 

најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
23.  Радно место: аналитичко-порески послови канцеларијске контроле, у звању млађи порески 
инспектор-основна функција, Филијала А Чукарица, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за 
канцеларијску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Учествује у пословима канцеларијске контроле; врши контролу података 



исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли  уз  

непосредни надзор шефа одсека; припрема  предлог  иницијативе  за  привремено одузимање ПИБ-а, прати 

промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту:  Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 

година; оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
24.  Радно место:аналитичко-порески послови канцеларијске контроле, у звању млађи порески 
инспектор-основна функција, Филијала А Савски Венац, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за 
канцеларијску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Учествује у пословима канцеларијске контроле; врши контролу података 

исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли  уз  

непосредни надзор шефа одсека; припрема  предлог  иницијативе  за  привремено одузимање ПИБ-а, прати 

промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 

година; оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
25.  Радно место: аналитичко-порески послови канцеларијске контроле, у звању млађи порески 

инспектор-основна функција, Филијала А Стари град, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за 

канцеларијску контролу – 2 извршиоца; 

Опис послова радног места: Учествује у пословима канцеларијске контроле; врши контролу података 

исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли  уз  

непосредни надзор шефа одсека; припрема  предлог  иницијативе  за  привремено одузимање ПИБ-а, прати 

промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 

година; оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 



26.  Радно место:аналитичко-порески послови канцеларијске контроле, у звању млађи порески 
инспектор-основна функција, Филијала А Вождовац, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за 
канцеларијску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Учествује у пословима канцеларијске контроле; врши контролу података 

исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли  уз  

непосредни надзор шефа одсека; припрема  предлог  иницијативе  за  привремено одузимање ПИБ-а, прати 

промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 

година; оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
27.  Радно место:аналитичко-порески послови канцеларијске контроле, у звању млађи порески 
инспектор-основна функција, Филијала А Врачар, Одељење за канцеларијску контролу, Одсек за 
канцеларијску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Учествује у пословима канцеларијске контроле; врши контролу података 

исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли  уз  

непосредни надзор шефа одсека; припрема  предлог  иницијативе  за  привремено одузимање ПИБ-а, прати 

промене у регистрима које води Пореска управа; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 

година; оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
28.  Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Филијала А Нови Београд 1, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 
4 извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, са веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 

раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 

израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси  захтеве  за покретање порескоправног 

поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одговоран је за 

тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 



на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
29.  Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Филијала А Савски Венац, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, са веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 

раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 

израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси  захтеве  за покретање порескоправног 

поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одговоран је за 

тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
30.  Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Филијала А Земун, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 3 
извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, са веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 

раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 

израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси  захтеве  за покретање порескоправног 

поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одговоран је за 

тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
31.  Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Филијала А Звездара, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 2 
извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, са веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 

раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 

израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси  захтеве  за покретање порескоправног 

поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одговоран је за 

тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 



на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
32.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Чукарица, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
33.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Палилула, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 2 извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
34.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Стари град, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 5 извршилаца; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 



преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
35.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Вождовац, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 3 извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
36.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Врачар, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
37.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Звездара, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 



Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
38.  Радно место: порески инспектор 2 теренске контроле, у звању порески инспектор II-основна функција, 
Филијала А Чукарица, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља мање сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица; врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.   

Услови за рад на радном месту: : Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 4 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
39.  Радно место: порески инспектор теренске контроле, у звању порески инспектор-основна функција, 
Филијала А Палилула, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља једноставније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, контроле  евидентирања  промета  преко  фискалних  каса, контроле 

услова за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа у ПОПУ, фискализацију каса и 

столова за игре на срећу, учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 

решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује 

првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 

поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске 

контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 



практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
40.   Радно место: порески инспектор теренске контроле, у звању порески инспектор-основна функција, 
Филијала А Врачар, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља једноставније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, контроле  евидентирања  промета  преко  фискалних  каса, контроле 

услова за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа у ПОПУ, фискализацију каса и 

столова за игре на срећу, учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 

решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује 

првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 

поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске 

контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
41.  Радно место: стручно-аналитички послови теренске контроле, у звању млађи порески инспектор-
основна функција, Филијала А Звездара, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најједноставније послове теренске контроле јавних прихода код 

правних лица, предузетника и физичких лица, контроле  евидентирања  промета  преко  фискалних  каса, 

контроле услова за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа у ПОПУ, 

фискализацију каса и столова за игре на срећу, учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 година; оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
42.  Радно место: аналитичко-порески послови наплате, у звању млађи порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Чукарица, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за наплату – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најједноставније послове наплате уз редован надзор руководиоца, 

идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 

наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; припрема нацрте аката у поступку 

обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописима; 

одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује 

предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског 

поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; поступа у својству првостепеног  

органа  по жалбама изјављеним  против решења и  закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме 

наплате пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 



налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
43.  Радно место: аналитичко-порески послови наплате, у звању млађи порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Нови Београд 1, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за наплату – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најједноставније послове наплате уз редован надзор руководиоца, 

идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 

наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; припрема нацрте аката у поступку 

обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописима; 

одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује 

предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског 

поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; поступа у својству првостепеног  

органа  по жалбама изјављеним  против решења и  закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме 

наплате пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 

налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
44.  Радно место: аналитичко-порески послови наплате, у звању млађи порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Савски Венац, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за наплату – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најједноставније послове наплате уз редован надзор руководиоца, 

идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 

наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; припрема нацрте аката у поступку 

обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописима; 

одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује 

предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског 

поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; поступа у својству првостепеног  

органа  по жалбама изјављеним  против решења и  закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме 

наплате пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 

налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 



поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
45.  Радно место: аналитичко-порески послови наплате, у звању млађи порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Стари град, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за наплату – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најједноставније послове наплате уз редован надзор руководиоца, 

идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 

наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; припрема нацрте аката у поступку 

обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописима; 

одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује 

предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског 

поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; поступа у својству првостепеног  

органа  по жалбама изјављеним  против решења и  закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме 

наплате пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 

налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
46.  Радно место: порески инспектор канцеларијске контроле, у звању порески инспектор-основна 
функција, Филијала Б Нови Београд 2, Одељење за контролу, Одсек за канцеларијску контролу – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља једноставније послове канцеларијске контроле правних лица, 

предузетника и физичких лица у складу са позитивним законским прописима и методолошким упутствима, 

врши контролу података исказаних у пореским пријавама уз састављање записника и нацрта решења о 

канцеларијској контроли; припрема нацрт решења о утврђивању пореске обавезе за које је законом прописано 

да се утврђује пореским решењем; подноси захтев за покретање порескопрекршајног поступка, преиспитује 

првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 

поступку; покреће иницијативу за привремено одузимање ПИБ-а; прати промене у регистрима које води 

Пореска управа и обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља техничко-

технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер 

академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, 

односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 

факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 3 године, оспособљеност за 

рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
47.  Радно место: аналитичко-порески послови канцеларијске контроле, у звању млађи порески инспектор 
-основна функција, Филијала Б Раковица, Одељење за контролу, Одсек за канцеларијску контролу – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Учествује у пословима канцеларијске контроле математичке тачности, 

формалне исправности и потпуности пореских пријава; врши контролу података исказаних у пореским 

пријавама уз састављање записника и нацрта решења о канцеларијској контроли уз непосредни надзор шефа 



одсека; припрема предлог иницијативе за привремено одузимање ПИБ-а, прати промене у регистрима које 

води Пореска управа и обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-научног поља друштвено-

хуманистичких, природно-математичких или техничко-технолошких наука на основним академским 

студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским 

студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање 

четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно 

искуство у струци  од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
48.  Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Филијала Б Нови Београд 2, Одељење за контролу, Одсек за теренску контролу – 3 
извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове теренске контроле јавних  прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, са веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 

раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 

израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве  за  покретање  порескоправног  

прекршаја,  води  поступак  по  жалби у  првом степену; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 

података о контроли у апликацији теренске контроле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
49.  Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Филијала Б Раковица, Одељење за контролу, Одсек за теренску контролу – 3 извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове теренске  контроле  јавних  прихода  код правних 

лица, предузетника и физичких лица, са веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 

раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 

израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве  за  покретање  порескоправног  

прекршаја,  води  поступак  по  жалби у  првом степену; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање 

података о контроли у апликацији теренске контроле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
50.  Радно место: порески инспектор 2 теренске контроле, у звању порески инспектор II-основна функција, 
Филијала Б Нови Београд 2, Одељење за контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 



Опис послова радног места: Обавља мање сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица; врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

води поступак по жалби у првом степену; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о 

контроли у апликацији теренске контроле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
51.  Радно место: порески инспектор 2 теренске контроле, у звању порески инспектор II-основна функција, 
Филијала Ц Лазаревац, Одсек за контролу, Група за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља мање сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица; врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

води поступак по жалби у првом степену; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о 

контроли у апликацији теренске контроле; обавља и друге послове по налогу руководиоца групе. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 4 године, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
52. Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Филијала  А Нови Сад 1, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 3 
извршиоца; 
Опис послова радног места: : Обавља најсложеније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, са веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 

раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 

израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси  захтеве  за покретање порескоправног 

поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одговоран је за 

тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 



53.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Нови Сад 1, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 4 извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
54.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Нови Сад 2, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
55.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Панчево, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 



поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
56.  Радно место: виши инспектор наплате 2, у звању виши порески инспектор II-основна функција, 
Филијала А Нови Сад 1, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за наплату – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове наплате са високим  нивоом одговорности и 

самосталности у раду: идентификује пореске обвезнике који имају доспели, а неплаћени порески дуг, 

спроводи поступак обезбеђења  наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; 

припрема нацрте аката у поступку обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у 

складу са законским прописима; одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених 

методолошким упутствима; опредељује предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату 

пореског дуга поштујући начела пореског поступка; припрема захтев за брисање заложног права; поступа у 

својству првостепеног органа по жалбама изјављеним против решења и закључака донетих у поступку 

обезбеђења наплате и саме наплате пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; 

обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на студијама другог степена или високо образовање из научне, односно стручне области у оквиру образовно-

научног поља техничко-технолошких наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ 

бодова, мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким 

струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или 

специјалистичким студијама на факултету, положен државни стручни испит, радно искуство у струци  од 

најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).  
  
57.  Радно место: аналитичко-порески послови наплате, у звању млађи порески инспектор-основна 
функција, Филијала А Нови Сад 2, Одељење за наплату и пореско рачуноводство, Одсек за наплату – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најједноставније послове наплате уз редован надзор руководиоца, 

идентификује пореске обвезнике који имају доспели а неплаћени порески дуг, спроводи поступак обезбеђења 

наплате установљавањем заложног права у корист Републике Србије; припрема нацрте аката у поступку 

обезбеђења наплате и принудне наплате и спроводи поступак наплате у складу са законским прописима; 

одговоран је за сачињавање свих регистара у наплати предвиђених методолошким упутствима; опредељује 

предмете принудне наплате који обезбеђују најефикаснију наплату пореског дуга поштујући начела пореског 

поступка; припрема захтев за брисање заложног права у складу са законом; поступа у својству првостепеног  

органа  по жалбама изјављеним  против решења и  закључака донетих у поступку обезбеђења наплате и саме 

наплате пореза; води поступак по захтевима за одлагање плаћања пореског дуга; обавља и друге послове по 

налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од 1 године; оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
58.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала Б Сомбор, Одељење за контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља сложеније послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 



записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

води поступак по жалби у првом степену; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о 

контроли у апликацији теренске контроле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.   
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
59.  Радно место: аналитичко-порески послови теренске контроле, у звању млађи порески инспектор-
основна функција, Филијала Б Сремска Митровица, Одељење за контролу, Одсек за теренску контролу – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља  најједноставније послове теренске контроле јавних прихода код 

правних лица, предузетника и физичких лица, контроле  евидентирања  промета  преко  фискалних  каса, 

контроле услова за додељивање ПИБ-а, контроле отпреме акцизних производа, фискализацију каса и столова 

за игре на срећу, учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте решења о 

извршеној контроли, одговоран је за тачно и благовремено  ажурирање  података о контроли у апликацији 

теренске контроле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од  1 година; оспособљеност за рад на рачунару. 
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
60.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Крагујевац, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
61.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Краљево, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 



Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
62.  Радно место: порески инспектор 2 теренске контроле, у звању порески инспектор II-основна функција, 
Филијала А Крагујевац, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља мање сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица; врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.   

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 4 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
63.  Радно место: порески инспектор теренске контроле, у звању порески инспектор-основна функција, 
Филијала А Краљево, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља једноставније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, контроле  евидентирања  промета  преко  фискалних  каса, контроле 

услова за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа у ПОПУ, фискализацију каса и 

столова за игре на срећу, учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 

решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује 

првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 

поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске 

контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 



практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
64.  Радно место: порески инспектор теренске контроле, у звању порески инспектор-основна функција, 
Филијала А Крушевац, Одељење за теренску контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља једноставније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, контроле  евидентирања  промета  преко  фискалних  каса, контроле 

услова за додељивање ПИБ-а, обавља контролу отпреме акцизних производа у ПОПУ, фискализацију каса и 

столова за игре на срећу, учествује у попису робе код пореских обвезника; израђује записнике и нацрте 

решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, преиспитује 

првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном 

поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске 

контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 3 године, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
65.  Радно место:  порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала Б Јагодина, Одељење за контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља сложеније послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

води поступак по жалби у првом степену; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о 

контроли у апликацији теренске контроле; обавља и друге послове по налогу шефа одсека. 

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.   
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
66.  Радно место: виши порески инспектор 2 теренске контроле, у звању виши порески инспектор II-
основна функција, Филијала А Ниш, Одељење за теренске контролу, Одсек за теренску контролу – 1 
извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља најсложеније послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица, са веома високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у 

раду, а посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; 

израђује записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси  захтеве  за покретање порескоправног 

поступка, даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у првостепеном поступку; одговоран је за 

тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији теренске контроле. Обавља и друге 

послове по налогу шефа одсека.  

Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 

на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 

специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 

студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 

државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 6 година, оспособљеност за рад на рачунару. 



Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
67.  Радно место: порески инспектор 1 теренске контроле, у звању порески инспектор I-основна функција, 
Филијала А Ниш, Одељење за теренске контролу, Одсек за теренску контролу – 3 извршиоца; 
Опис послова радног места: Обавља сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних лица, 

предузетника и физичких лица, са високим нивоом стручне оспособљености и самосталности у раду, а 

посебно по налозима Централе, као и контрола које се врше у сарадњи са Пореском полицијом; израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је  за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.  
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 5 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   
 
68.  Радно место: порески инспектор 2 теренске контроле, у звању порески инспектор II-основна функција, 
Филијала А Ниш, Одељење за теренске контролу, Одсек за теренску контролу – 1 извршилац; 
Опис послова радног места: Обавља мање сложене послове теренске контроле јавних прихода код правних 

лица, предузетника и физичких лица; врши контроле евидентирања промета преко фискалних каса, израђује 

записнике и нацрте решења о извршеној контроли, подноси захтеве за покретање порескоправног прекршаја, 

преиспитује првостепено решење, односно даје изјашњења по изјављеним жалбама на решења донета у 

првостепеном поступку; одговоран је за тачно и благовремено ажурирање података о контроли у апликацији 

теренске контроле. Обавља и друге послове по налогу шефа одсека.   
Услови за рад на радном месту: Стечено високо образовање из научне области правне или економске науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, 
специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним 
студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, положен 
државни стручни испит, радно искуство у струци  од најмање 4 година, оспособљеност за рад на рачунару.  
Стручне оспособљености, знања и вештине које се проверавају у изборном поступку: провера знања – 
познавање законских прописа који регулишу пореску материју (Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији, Закон о порезу на додату вредност, део Закона о порезима на имовину који регулише порез 
на наслеђе и поклон и порез на пренос апсолутних права), Закон о државној управи, Закон о општем управном 
поступку - провераваће се писмено (путем теста) и усмено (разговором); вештина рада на рачунару – 
практичним радом на рачунару;  стручна знања из области делокруга рада органа и из области рада на радном 
месту и вештина комуникације – усмено (разговором).   

  

III Место рада 

 

- Београд  за радна места под редним бројевима: 1, 3, 4, 5, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 и 50.  

- Нови Сад  за радна места под редним бројевима: 2, 6, 13, 16, 52, 53, 54, 56 и 57. 

- Крагујевац за радна места под редним бројевима: 8, 60 и 62. 

- Ужице за радно место под редним бројем: 7. 

- Бор за радно место под редним бројем: 10. 

- Лесковац за радно место под редним бројем: 11. 

- Ниш за радна места под редним бројевима: 9, 66, 67 и 68. 

- Лазаревац  за радно место под редним бројем: 51. 



- Панчево за радно место под редним бројем: 55. 

- Сомбор за радно место под редним бројем: 58. 

- Сремска Митровица за радно место под редним бројем: 59. 

- Краљево за радна места под редним бројевима: 61 и 63. 

- Крушевац  за радно место под редним бројем: 64. 

- Јагодина за радно место под редним бројем: 65. 

 

ЗАЈЕДНИЧКО ЗА СВА РАДНА МЕСТА 

 

IV Адреса на коју се подносе пријаве 

Министарство финансија – Пореска управа, Београд, Саве Машковића 3-5, са назнаком „За јавни конкурс“. 

 

 

V Лицa којa су задужена за давање обавештења о конкурсу 

Ранка Зрнић, тел: 011/3953-449, Милица Тодоровић, тел: 011/3953-426,  Министарство финансија – Пореска 

управа, Централа. 

 

 

VI Услови за рад на свим радним местима: 

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан; да учеснику конкурса раније није 

престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на 

казну затвора од најмање шест месеци. 

 

VII Рок за подношње пријава  на конкурс: 

Рок за подношење пријава је 8 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања конкурса у 

периодичном издању огласа Националне службе за запошљавање. 

 

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на конкурс: 

-писана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству  (у пријави  назначити редни број 

радног места из текста конкурса као и назив радног места за које се конкурише, име и презиме, датум и место 

рођења, адреса становања, мејл адреса за контакт, контакт телефон, податке о образовању, податке о врсти и 

дужини радног искуства у степену стручне спреме прописане за радно место на које се конкурише, са кратким 

описом послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс, пријава мора да буде 

својеручно потписана); 

-оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству; 

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених; 

-оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; 

-оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у државним     

органима, односно оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном правосудном испиту; 

-оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврдa коју издаје послодавац уз коју 

се обавезно достављају и одговарајућа решења, уговори о раду и други акти из којих се види на ком радном 

месту, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство); 

-изјава у којој се странка опредељује да ли ће сама прибавити податке о чињеницама о којима се води 

службена евиденција или ће то орган учинити уместо ње. 

 

 

Напомена: 

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена у општини или суду или од стране јавног 

бележника. 

 

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/2016) 

прописано је, између осталог, да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, 

прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно 

за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. 

 

Кандидат је обавезан да попуни изјаву којом се опредељује за једну од две могућности, да орган прибави 

податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Уколико кандидат  не 

достави попуњену и својеручно потписану изјаву, а документација није потпуна, пријава на конкурс ће бити 

одбачена.  

 



Наведену изјаву је могуће преузети на сајту Министарства финансија – Пореске управе, у делу Актуелности – 

Конкурси, www.purs.gov.rs 

 

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.  

 

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из 

матичне књиге рођених и уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним 

органима/уверење о положеном правосудном испиту.  

 

Кандидати могу уз пријаву на конкурс да доставе доказе о којима службену евиденцију воде други органи, у 

циљу ефикаснијег и бржег спровођења изборног поступка. 

 

IX Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак: 

Кандидати  чије су пријаве благовремене, допуштене, потпуне, јасне, уз које су приложени сви потребни 

докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, о месту, датуму и времену спровођења изборног 

поступка биће благовремено обавештени на контакте које наведу у својим пријавама. 

 

 

Напомена:  

- Кандидати који конкуришу на више радних места подносе једну пријаву у којој наводе сва радна места за 

која конкуришу и достављају тражена документа за та радна места. 

- За сва радна места радни однос се заснива на неодређено време. 

- Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, подлежу пробном раду од 6 месеци.  

- Кандидати без положеног државног стручног испита примају се на рад под условом да исти положе до 

окончања пробног рада. 

- Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, 

подносе доказ о положеном правосудном испиту. 

-Државни службеник који се пријављује на јавни конкурс уместо уверења о држављанству и извода из 

матичне књиге рођених подноси решење о распоређивању или премештају на радно место у органу у коме 

ради или решење да је нераспоређен. 

- Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, јасне, пријаве уз које су приложени сви потребни 

докази (потпуне пријаве) и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним местима, обавиће се најпре 

провера знања  писмено – путем теста. Све фазе изборног поступка су елиминационе, тако да само кандидати 

који покажу задовољавајуће резултате након провере знања писмено – путем теста,  могу да приступе 

наредном делу изборног поступка, и то провери вештине рада на рачунару. На усмену проверу знања и 

вештина се позивају само кандидати који су у претходним фазама изборног поступка постигли задовољавајуће 

резултате и тиме стекли право да учествују у усменој провери наведених знања и вештина. 

- Пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној у општини, суду, 

или код јавног бележника, као и непотпуне, неразумљиве, недопуштене и неблаговремене пријаве биће 

одбачене. 

-Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије“, дневном листу „Данас“ и периодичном 

издању огласа Националне службе за запошљавање.  

-Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком 

роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.  

 

 

 

 

 

 

 


