СЕДАМДЕСЕТ ДРУГА СЕДНИЦА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

Општинско веће на седници одржаној 14.11.2014.године је утврдило Предлог
одлуке о изради Плана детаљне регулације „Шеховића поље – мултифункционални
простор“, као и Предлог одлуке о изради Плана детаљне регулације „Заштићена околина
Милешева“ и проследило Скупштини oпштине Пријепоље на разматрање.
Општинско веће је након разматрања утврдило и предлоге одлука које се односе
на утврђивање пореза на имовину за 2015.године, и то:
1. Одлука о висини стопе пореза на имовину у Oпштини Пријепоље – доноси следеће
измене:
 Стопа пореза на земљиште се мења у односу на стопу која је примењивана
2014.године и то: са 0,3 на 0,2%, односно смањена за 1/3,
 Стопа пореза за остале непокретности (пословне просторе, куће, станове и сл. Је
смањена са 0,4 на 0,3%, односно смањена је за ¼,
 Грађани и привреда ће бити мање оптерећени порезом за 15 милиона динара.
2. Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2015.годину на територији општине Пријепоље – доноси
следеће измене:
 Основица за станове у првој зони се мења са 62.747,68 динара по м2, на 58.411,15
динара по м2,
 За пољопривредно земљиште у четвртој зони основица се смањује са 30 динара по
м2, на 23,44 динара по м2,
 За шумско земљиште у четвртој зони мења се цена са 40 динара по м2, на 37,29
динара по м2,
 Све измене су на бази података којима се располаже Одељење локалне пореске
администрације (подаци из промета).
3.
Одлуке о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину за непокретности
обвезника који води пословне књиге у Општини Пријепоље – доноси следеће измене које
се односе на привреду – пореске обвезнике који воде пословне књиге:
 Коефицијенти за обрачун пореза се смањују:
 са 1,00 на 0,8 у првој зони,
 са 0,8 на 0,4 у другој зони,
 са о,6 на 0,3 у трећој зони
 са 0,4 на 0,2 у четвртој зони.
Изменама коефицијената ће се растеретити привреда за око 10 милиона динара.
Сви предлози одлука наћи ће се на првој наредној седници Скупштине општине Пријепоље.

