
                                                                                                                                   

 
     На основу члана 32.став 1.тачка 13. Закона о локалној самоуправи (''Сл. Гласник 

РС'', број 129/07),члана 6. Закона о порезима на имовину (''Сл. Гласник РС» 
бр.26/2001,80/2002.135/2004,61/2007,5/2009,101/2010,.....47/2013),самосталног члана 36 
Закона о изменама и допунама закона о порезу на имовину(«Сл.гласник РС» бр47/2013) и 
члана 24. Статута општине Бојник (''Сл. гласник града Лесковца» бр.11/08,23/08 и 3/09), 
Скупштина општине Бојник на  седници од 16.12.2013.  године донела је: 

 
 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
О обавези подношења пореске пријаве 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком  утврђује се обавеза  ,начин, рокови и поступак подношења пореских 

пријава за утврђивање пореза на имовину на непокретностима пореских обвезника који 
не воде пословне књиге на територији општине Бојник. 

 
Члан 2  

. 
Порески обвезници који не воде пословне књиге,физичка и правна лица и 

предузетници који поседују или користе непокретности по било ком основу на територији 
општине Бојник,без обзира на место пребивалишта пореског обвезника  и уколико немају 
поднету пореску пријаву за те непокретности, дужни су да исту поднесу Локалној пореској 
администрацији Општине Бојник. 

Обавеза подношења пореске пријаве из става 1 овог члана односи се на: 
1)грађевинско земљиште 
2)пољопривредно земљиште 
3)шумско земљиште 
4)станове 
5)куће(без обзира да ли су за становање или су куће за одмори рекреацију) 
6)пословне зграде(надземни и подземни)грађевински објекти који служе за 

обављање делатности 
7)гараже и гаражна места 
 

                                                                            Члан 3 . 
 

Пореска пријава из чл.1 ове Одлуке подноси се на прописаном обрасцу лично на 
писарници Општине или у Локалној пореској администрацији а може и поштом на адресу 
општине Бојник. 
            Рок за подношење пореске пријаве је од 01.01.2013. до 31.03.2013.године. 

 
Члан 4. 

        Новчаном казном од 25.000,00 до 50.000,00 динара казниће се за прекршај правно 
лице ако: 

1. Омета или спречава овлашћеног службеника  сектора локалне пореске 
администрације Општинске управе Бојник  у обављању законом утврђене дужности 
у пореском поступку 



2. Сектору локалне пореске администрације Општинске  управе Бојник не поднесе 
или не поднесе у предвиђеном року пореску пријаву, ако је поднесе непотписану, 
или унесе нетачне податке или пријаву поднесе без потребне документације и 
доказа од значаја за утврђивањепореза на имовину. 

3. На захтев  сектора локалне пореске администрације Општинске  управе  не 
достави на увид и проверу исправе од значаја за опорезивање 

4. Не допусти да се обави увиђај на ствари, просторији или земљишту 
5. Омета спровођење принудне наплате или се не удаљи од места на коме се 

спроводи принудна наплата и настави њено ометање 
6. Не поступи по решењу о принудној наплати 
7. Не поступи по позиву Сектору локалне пореске администрације Општинске управе 

да учествује у поступку канцеларијске контроле и пружи тражена појашњења 
8. Не стави на располагање одговарајуће место за рад пореских инспектора у 

поступку теренске контроле 
9. Не буде присутан у току теренске контроле или одбије да учествује у теренске 

контроле. 
За прекршаје из овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара. 
Новчаном казном од 12.500,00 до 25.000,00 динара казниће се предузетник за све 

горе наведене прекршаје, а физичко лице казном од 5.000,00 до 10.000,00 динара. 
 

Члан 5 . 
 

            Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Сл. Гласник града 
Лесковца «а примењиваће се од 01.јануара 2014. године. 
 
 
          У Бојнику16.12.2013.год. 
          Бр.06-8/13 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОЈНИК 
 

Председник скупштине 
Небојша Радоњић с,р, 

 

 

Тачност преписа оверава 

СЕКРЕТАР 

Јовица Аранђеловић 


