
Скупштина општине Врњачка Бања на ____ седници одржаној ___.12.2016. 
године, на основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе Закона о 
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 
93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - 
усклађени дин. изн., 83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн.), члана 38б. Закона о 
порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - 
одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. 
закон) и члана 36. Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине 
Врњачка Бања" бр. 13/14-пречишћени текст), донела је  

 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ 

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 
ОПШТИНИ ВРЊАЧКА БАЊА 

 

Члан 1 
 Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о висини стопе пореза на 
имовину у општини Врњачка Бања ("Службени лист општине Врњачка Бања" бр. 
19/13). 
 

Члан 2 
 У члану 2 став 1 тачка 2) број „0,1%“ замењује се бројем „0,0001%“  

 

Члан 3 
 Ову одлуку објавити на интернет страни Општине Врњачка Бања. 
 

Члан 4 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Врњачка Бања'', а примењује се од 01. јануара 2017. године.  

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 
Број: 400-_____/16 од _________.године 

 

                                                                      
 

                        ПРЕДСЕДНИК 
                                                                         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                              Иван Радовић 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О б р а з л о ж е њ е 
 

I ПРАВНИ ОСНОВ 
 
Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 8. 

Закона о финансирању локалне самоуправе Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Службени гласник РС" бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - 
усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 
83/2016 и 91/2016 - усклађени дин. изн.), члана 38б. Закона о порезима на имовину 
("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. 
гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 
24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013 и 68/2014 - др. закон) и члана 36. 
Статута општине Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" бр. 
13/14-пречишћени текст). 

 
II РАЗЛОЗИ ЗА ПРЕДЛАГАЊЕ  
 
Основни разлог за предлагање ове промене јесте жеља да се на овај начин 

изврши подстицај развоја пољопривредне производње јер се на овај начин условно 
говорећи врши ослобађање обвезника који не воде пословне књиге пореза на 
земљиште. 

 
III ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ 
 
Обзиром да оперативно до данас није било могуће извршити разрез овог 

пореза због мањкавости база ових обвезника финансијски ефекти примене ове 
одлуке немају ефекат на приходе буџета Општине Врњачка Бања. 

 
IV СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 

листу општине Врњачка Бања'', а примењује се од 01. јануара 2017. године 
 
 
 
 
   Обрадио 
Зоран Дунић 
 
  ШЕФ СЛУЖБЕ       НАЧЕЛНИК 
Гордана Узуновић       ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 
                Славиша Пауновић 
 
 
 
 
 
 

 

 


