
 На основу чл. 8. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'', бр. 
62/06, 47/11, и 93/12), чл. 11. става 1.и члана 38б. став 1. Закона о порезима на имовину 
(''Сл.гласник РС'', бр. 26/01, 80/02,135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12), чл.36. 
Закона о изменама и допунама закона о порезима на имовину (''Сл.гласник РС'', бр. 47/13),  
и чл. 15. става 1. тачке 3. Статута општине Власотинце (''Сл.гласник града Лесковца'', бр. 
12/08 и 24/11), чл. 32. Став 1.тачке 3.Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', бр. 
129/07), и чл. 15.става1. тачке 13. И чл. 72. Статута општине Власотинце (''Сл.гласник 
града Лесковца'', бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној 
дана 21.12. 2013.године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О УТВРЂИВАЊУ СТОПА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ  

НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 
 

Члан 1. 
 

 Овом Одлуком утврђује се стопа пореза на имовину непокретностима које се налазе 
на територији општине Власотинце, осим пореза на пренос апсолутних права и пореза на 
наслеђе и поклон, начин обавештавања о утврђеном порезу оних пореских обвезника који 
врше самоопорезивању, начин подношења пореских пријава и образац пореске пријаве 
који Служби локалне пореске администрације подносе порески обвезници који врше 
самоопорезивање порезом на имовину сагласно Закону о порезима на имовину. 
 

Члан 2. 
 

 Стопе пореза на имовину износе:  
 1. на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 0,30%; 
 2. на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге 0,30%; 
 3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим 
на земљишту: 
  1) до 10.000.000,00 динара, плаћа се обавеза 0,30%, 
  2) од 10.000.000,00 динара до 25.000.000,00 динара, плаћа се порез из 
подтачке (1) + 0,6% на износ преко 10.000.000,00 динара, 
  3) од 25.000.000,00 динара до 50.000.000,00 динара, плаћа се порез из 
подтачке (2) + 1,0% на износ преко 25.000.000,00 динара, 
  4) преко 50.000.000,00 динара плаћа се порез из подтачке (3) +2% на износ 
преко 50.000.000,00 динара.   
 

Члан 3. 
 

 Порески обвезници који не воде пословне књиге дужни су да сваку промену која се 
односи на настанак или престанак пореске обавезе пријаве Одељењу за привреду и 
финансије Служба локалне пореске администрације Општинске управе општине 
Власотинце, у року од 30 дана од дана настанка промене. 
 

Члан 4. 
 

 Порески обвезници који воде пословне књиге и које сагласно Закона о порезу на 
имовину сами врше утврђивање пореза на имовину (врше самоопорезивање), дужни су да 
Одељењу за привреду и финансије Служба локалне пореске администрације Општинске 
управе општине Власотинце, најкасније до 31.марта сваке године поднесу пореску пријаву 
на обрасцу који чини саставни део ове Одлуке са утврђеним порезом на имовину за ту 
годину и да уз исту приложе књиговодствене картице за сваку од непокретности која је 
уписана у образац пореске пријаве, односно приложе и процену овлашћеног процењивача 



ако пореску основицу за неку од тих некретнина утврђује методом процене сагласно Закону 
о порезу на имовину.  
 

Члан 5. 
 
 Порески обавезници који воде пословне књиге и који врше сами утврђивање пореза 
(врше самоопорезивање), дужни су да податке о утврђеном порезу на имовину доставе 
Одељењу за привреду и финансије Служба локалне пореске администрације Општинске 
управе општине Власотинце, на обрасцу пријаве који је саставни део ове Одлуке и налази 
се у прилогу исте.  
 

Члан 6. 
 

 Ако порески обвезник од Одељења за привреду и финансије Служба локалне 
пореске администрације Општинске управе општине Власотинце, не достави 
благовремено или уопште не достави тачно и потпуно попуњену пореску пријаву са свим 
потребним прилозима казниће се са прекршајном новчаном казном: 
 1. Правно лице од 50.000,00 динара до 500.000,00 динара; 
 2. Предузетник од 5.000,00 динара до 125.000,00 динара и  
 3. Одговорно лице у правном лицу од 2.500,00 динара до 32.500,00 динара.  
 Ако порески обвезник који не води пословне књиге не достави благовремено или 
уопште не достави тачно и потпуно попуњену пореску пријаву прописану чл.3.ове Одлуке, 
казниће се за прекршај новчаном казном физичко лице, порески обвезник од 2.500,00 
динара до 32.500,00 динара. 
 

Члан 7. 
 
  Одлука о стопама пореза на имовину за непокретности на територији општине 
Власотинце објавиће се на интернет страни званичне презентације општине Власотинце.  
 

Члан 8. 
 

 Ова одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
града Лесковца, а примењиваће се од 01.01.2014.године. 
 
 
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ НА СЕДНИЦИ, дана 21.12.2013.године, 
 01 бр. 06-62/2013. 
 

 
 
 
 
 



 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о утврђивању стопе пореза на имовину за 
непокретности на територији општине Власотинце за 2014.годину, садржан је у чл. 32. став 
1. тачке 3. Закона о локалној самоуправи ( ''Сл.гласник РС'', бр. 129/07), где Скупштина 
општине са Законом ''утврђује стопе изворних прихода јединице локалне самоуправе – 
општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада'', и чл.8. из 
Закона о финансирању локалне самоуправе ( ''Сл.гласник РС'', бр. 62/06, 47/11 у 93/12), где 
Скупштина јединица локалне самоуправе: ''утврђује висину стопе пореза на имовину, осим 
пореза на пренос апсолутних права и пореза на наслеђе и поклон до висине највише стопе 
прописане законом којим се уређују порези на имовину.  
 
 У члану 36.Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину прописана 
је обавеза јединицама локалне самоуправе да најкасније до 30.новембра 2013.године, за 
потребе утврђивања пореза на имовину у 2014.години објаве између осталог и Одлуку о 
стопама пореза на имовину. 
 
 Новина је што се новим Законом о порезима на имовину порески обвезници који 
воде пословне књиге доводе у сасвим нову позицију, а то је да су сада надлежни да врше, 
самоопорезивање односно да сами утврђују и обрачунавају порез на имовину кроз 
одређене методе утврђивања пореских основица. 
 
 Пореске стопе које су предложене у овој одлуци су на нивоу пореских стопа које смо 
имали и до сада, тако да њихова примена неће довести до померања висине пореских 
обавеза који су и досада имали порески обвезници.  
 Одлуком је прецизирана обавеза пореских обвезника који воде пословне књиге и 
који ће вршити утврђивање пореза самоопорезивањем да имају обавезу подношења 
пореске пријаве надлежном органу који администрира локалне изворне приходе у 
Општинској управи општине Власотинце.  
 Како сам Закон није прописао начин и образац пореске пријаве то је било неопходно 
да се у овој Одлуци пропише обавеза подношења пореске пријаве и сам образац на коме 
ће се подносити та пореска пријава а све у циљу како би надлежни орган могао кроз 
канцеларијску контролу ефикасно без изласка теренске контроле изврши потребну 
контролу тих пореских обвезника, као и да изврши задужење истих. 
 
 За реализацију ове Одлуке нису потребна посебна финансијска средства. 
  
 Сходно чл. 40. Статута општине Власотинце и чл.3. Одлуке о Општинском већу 
општине Власотинце, Општинско веће општине Власотинце на седници одржаној дана 
28.10.2013.године, утврдило је предлог Одлуке о стопи пореза на имовину за 
непокретности на територији општине Власотинце за 2014.годину, и предлаже Скупштини 
општине Власотинце да донесе Одлуку како гласи у предлогу.  
 
 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана 28.10.2013.године,  
01 бр. 06-59/2013.године. 
 
 
 
               ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                  Небојша Стојановић,с.р.  

 



 


