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   На основу члана 11. и 38 б. Закона о порезима на имовину („Службени 

гласник Републике Србије“, број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 

24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013), члана 36.  Закона  о изменама и допунама Закона о 

порезима на имовину („Службени гласник Републике Србије“, број 47/2013), члана 7. и 

8. Закона о финансирању локалне самоуправе ( „ Службени гласник Републике Србије“, 

број 62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 37.став 1. тачка 3. и 13. Статута општине 

Босилеград („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09), Скупштина 

општине Босилеград, на седници одржаној дана 10.09.2014. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ 
БОСИЛЕГРАД 

 
 

                                                           Члан 1. 

 Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на правa на 

непокретностима на територији општине Босилеград. 

                                                          Члан 2. 

      Стопе пореза на имовину у општини Босилеград износе: 

1. На права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге  - 0,4%. 

2. На права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге  - 0%, 

3. На права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге, осим 

на земљишту: 

 

        НА ПОРЕСКУ ОСНОВИЦУ                       ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ПОРЕЗА 

(1) до 10.000.000 динара                                                 0,22% 

(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара       порез из подтачке(1) + 0,6% на  

                                                               износ преко 10.000.000 динара,   

(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара        порез из подтачке(2) +1,0% 

                                                                          износ преко 25.000.000 динара, 

(4) преко 50.000.000 динара                           порез из подтачке (3) + 2,0% на  

                                                                          износ преко  50.000.000 динара.   

     

.. 
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                                                         Члан 3. 

   Одредбе ове Одлуке спроводиће локална пореска администарција 

Општинска управа општине Босилеград. 

 

                                             Члан 4. 

   Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о утврђивању 

елемената пореза на имовину за територију општине Босилеград („Сл.гласник града 

Врања“, бр.33/13). 

 Ова Одлука ће се објавити у „Службеном гласнику града Врања“, а  после 

ступања на снагу, објавиће се  и на Интернет порталу општине Босилеград. 

                                                          

                                                         Члан 5. 

    Ова Одлука  ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику града Врања”, а примењује се од 1. јануара 2015. године. 

 

 

                                                                 

 

                      

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 10.09.2014. године, број: 06-238/2014 

         ПРЕДСЕДНИК 

         Саша Миланов с.р. 

 

 

                           

 


