
"Програм реформе пореза на имовину - подршка унапређењу пореза на имовину и 

добре управе" 

Према подацима ЛПА наплата пореза на имовину и од евидентираних пореских 

обвезника је испод 70%, па је циљ да што већи број људи, пореских обвезника плаћа 

порез на имовину. 

Велики проблем је представљало уручење пореских аката, али је сада Закон о пореском 

поступку промењен, па осим што се шаљу поштом, решења се могу постављати и на 

сајту, који није израђен, па га је потребно израдити. 

Потребно је ширити и базу обвезника, јер има доста непријављених објеката. Није 

битно да ли се они користе или да ли су легализовани, важно је да су изграђени. 

Активности које би општина предузимала обухватиле би проширење и уређивање 

евиденције пореских обвезника кроз преузимање и укрштање различитих база података 

и теренску контролу, јачање капацитета локалне пореске администрације, 

прилагођавање стопе пореза локалним приликама, активнији приступ слању опомена за 

неплаћени порез и иницирање поступака принудне наплате. Иако општина спроводи 

ове активности, ипак је изостао систематски рад у том правцу, па је регистар пореских 

обвезника недовољно ажуран, не обухвата све пореске обвезнике, не постоји интернет 

презентација ЛПА, капацитети су недовољни и треба их јачати и са аспекта људских 

ресурса и са аспеткта ИТ опремљености. 

Општина Власотинце је првенствено усмерена на унапређење и проширење базе 

података о имовини која је предмет опорезивања. 

Циљеви: 

Општи: 

Допринос повећању јавних прихода општине из пореза на 

имовину. 

Специфични: 

Унапређена база пореских обвезника, ефикаснија наплата 

пореза, повећани приходи од наплате пореза и накнада. 

Циљне групе: Порески обвезници, становници општине Власотинце 

Крајњи корисници: Становници општине 

Резултати: 

- Ажурирана, проширена и унапређена база података пореских 

обвезника; 

- Дефинисане процедуре и методе рада у наредном периоду, које 

ће се користити и за прикупљање и других изворних прихода 

локалне самоуправе, као и за коришћење унакрсних база 

података са осталим општинским одељењима, катастром и 

јавним предузећима; 

- Повећани јавни приходи општине обухватом већег броја 

пореских обвезника, за око 30% у наредне три године; 

- Успостављена ефикаснија наплата пореза коришћењем 

унапређене базе пореских обвезника и побољшањем услуга 

пореским обвезницима. 

 

Детаљи пројекта 

Година: 2018. - 2021. 

Врста пројекта: Реформа пореза на имовину 



Вредност: / 

Финансира: Швајцарска влада преко агенције за развој и сарадњу - 

SDC 

Реализација: У току 

 


