На основу члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на
имовину („Службени гласник РС“, 47/2013) и члана 36. став 1. тачка 21. Статута
општине Коцељева („Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“ бр. 27/08), Скупштина општине Коцељева на седници одржаној дана
15.11.2013. године, доноси:
ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ
ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ
КЊИГЕ,, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КОЦЕЉЕВА
Члан 1.
Овом одлуком уводи се обавеза подношења пореских пријава за утврђивање
пореза на имовину на непокретности које се налазе на територији општине Коцељева.
Члан 2.
Обвезници пореза на имовину који не воде пословне књиге, којима је пореска
обавеза за непокретности које се налазе на територији општине Коцељева, настала до
31. децембра 2013. године, дужни су да од 01. јануара 2014. године поднесу пореске
пријаве за ту имовину, што укључује и имовину за коју пореска пријава није поднета и
имовину за коју је поднета пореска пријава до 31. децембра 2013. године.
Пореска пријава из става 1. овог члана подноси се на обрасцу ППИ-2.
Члан 3.
Лице из члана 2. став 1. ове одлуке које не поднесе пореску пријаву у складу са
чланом 2. ст. 1. и 3. ове одлуке, казниће се за прекршај новчаном казном у складу са
законом којим се уређују порески поступак и пореска администрација.
Члан 4.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева“ и на интернет страни званичне презентације општине
Коцељева.
Члан 5.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ , а примењује се од 01.
јануара 2014. године.
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Образложење
Правни основ за донoшење Одлуке о обавези подношења пореских пријава
за утврђивање пореза на имовину на непокретности обвезника који не воде
пословне књиге, које се налазе на територији општине Коцељева садржан је у
члану 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, 47/2013) и члану 36. став 1. тачка 3. Статута општине
Коцељева (''Сл.лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева'', бр.
27/08).
Чланом 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, 47/2013) предвиђено је да скупштина јединице локалне
самоуправе може одлуком обавезати пореске обвезнике који не воде пословне књиге да
поднесу пореске пријаве за утврђивање пореза на имовину за коју су обвезници
поднели и за коју нису поднели пореску пријаву.
Чланом 36. став 1. тачка 21. Статута општине Коцељева, прописана је
надлежност Скупштине општине да овбавља и друге послове утврђени законима.
Општинска управа, као обрађивач и предлагач материјала и као овлашћен
орган за припремање аката које доноси Скупштина општине Коцељева, припремило је
нацрт Одлуке о обавези подношења пореских пријава за утврђивање пореза на
имовинуна непокретности обвезника који не воде пословне књиге, које се налазе на
територији општине Коцељева и доставило је Општинском већу Коцељева у даљу
надлежност.
Општинско веће Коцељева, као овлашћен орган за предлагање аката које
разматра и доноси Скупштина општине Коцељева, на седници одржаној 06.11.2013.
године утврдило је предлог Одлуке о обавези подношења пореских пријава за
утврђивање пореза на имовинуна непокретности обвезника који не воде пословне
књиге, које се налазе на територији општине Коцељева и предлаже Скупштини
општине Коцељева да је донесе као у предлогу материјала за седницу.
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