
На основу  члана 6а  став 4, став 5. и став  6. Закона о порезима на имовину 
(„Службени гласник РС“, бр. 26/01,... 95/18), а у вези са чланом 33. Закона о 
изменама и допунама Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 
95/18), члана 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.износи, 125/14-усклађени 
дин.износи и 95/2015-усклађени дин.износи ,104/16-др.закон и 96/2017-
усклађени.дин.износи, 89/18 усклађени дин.износи), члана 16. став 1. тачка 6, 
члана 26. тачка 3. и 9. и члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени 
лист града Краљева“, број 7/18- пречишћен текст) 
 

 Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 27.децембра године 
донела је   
 
 

 

ОДЛУКУ 
 

КОЈОМ СЕ НЕИЗГРАЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ 
ГРАДА КРАЉЕВА, КОЈЕ СЕ КОРИСТИ ИСКЉУЧИВО ЗА ГАЈЕЊЕ БИЉАКА, 

ОДНОСНО ДРУГОГ САДНОГ МАТЕРИЈАЛА, ОДНОСНО ШУМА, ЗА СВРХУ 
УТВРЂИВАЊА ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2019. ГОДИНУ, 
РАЗВРСТАВА У ПОЉОПРИВРЕДНО ОДНОСНО ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ 

 
 

 

Члан 1. 
 

 

 Овом одлуком  прописује се да се неизграђено грађевинско земљиште на 
територији града Краљева, које се користи искључиво за гајење биљака, односно 
садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на 
имовину разврстава у пољопривредно, односно у шумско земљиште. 
 Гајењем биљака, односно садног материјала, односно шума, сматра се 
гајење (једногодишњих, двогодишњих, односно вишегодишњих) биљака, односно 
гајење садног материјала, односно гајење шума, које је класификовано у области 
пољопривреде, шумарства и рибарства, а у складу са прописима којима се уређује 
класификација делатности. 
 
 

Члан 2. 
 

 

 За сврху утврђивања основице пореза на имовину за 2019 годину, за 
неизграђено грађевинско земљиште на територији града Краљева, које се користи 
искључиво за гајење биљака, односно садног материјала, односно шума, 
примењиваће се просечне цене квадратног метра одговарајуће непокретности по 
зонама (грађевинско, пољопривредно и шумско земљиште) а које су утврђене 



Решењем о утврђивању износа просечне цене квадратног метра одговарајућих 
непокретности по зонама на територији града Краљева за утврђивање пореза на 
имовину за 2019 годину број IX-379/18 од 09.11.2018 године.    
 
 
 
 

Члан 3. 
 
 

 Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Краљева“ и на интернет 
страни www.кraljevo.rs. 
 

 Члан 4. 
 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у 
„Службеном листу града Краљева”, а примењиваће се од 01. јануара 2019. године. 
 
 

 
 

 Скупштина града Краљева 
 Број:011-406/2018-I 
 Дана:27.децембра 2018.године  
 
 

                                                                                   Председник 
                                                                     Скупштине града Краљева 
 

                                                            Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја 
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