
 На пснпву шлана 5.став 3, шлана 6.став 3 и 4, шлана 7а став 3,4 и 7 и шлана 11.Закпна п 
ппрезима на импвину („Сл.гласник РС“ бр.26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 
101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 и 47/2013) шлана 36.Закпна п изменама и дппунама 
закпна п ппрезима на импвину („Сл.гласник РС“ бр.47/2013), шлана 7 и 8.Закпна п 
финансираоу лпкалне сампуправе („Сл.гласник РС“ бр.62/2006, 47/2011 и 93/2012) и шлана 
41.Статута ппщтине Курщумлија („Сл.лист ппщтине Курщумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), 
Скупщтина ппщтине Курщумлија на седници пдржанпј дана 15.11.2013.гпдине, дпнела је 
 
 

ПДЛУКУ  
 П УТВРЂИВАОУ ЕЛЕМЕНАТА ППРЕЗА НА ИМПВИНУ 

ЗА ТЕРИТПРИЈУ ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

Члан 1. 
 Пвпм Пдлукпм се утврђују елементи ппреза на импвину за теритприју ппщтине 
Курщумлија и тп: стппе за пбрашун ппреза на импвину за пбвезнике кпји впде ппслпвне коиге 
и за пбвезнике кпји не впде ппслпвне коиге; зпне, са назнакпм зпне кпја се сматра 
најппремљенијпм на теритприји ппщтине Курщумлија; кпефицијентима за утврђиваое 
пснпвице ппреза на импвину за неппкретнпсти пбвезника кпји впди ппслпвне коиге у слушају 
из шлана 6 став 8.Закпна п ппрезима на импвину; стппа ампртизације на вреднпст 
неппкретнпсти кпји је предмет ппреза на импвину за пбвезнике кпји не впде ппслпвне коиге. 
 

Члан 2. 
 Стппе ппреза на импвину ппщтине Курщумлија изнпсе: 

1. На права на неппкретнпсти ппреских пбвезника кпји впди ппслпвне коиге – 0,4%. 
2. На права на земљищту кпд пбвезника кпји не впди ппслпвне коиге – 0,30%. 
3. На права на неппкретнпсти ппрескпг пбвезника кпји не впди ппслпве коиге псима 

на земљищту: 
 
 НА ППРЕСКУ ПСНПВИЦУ:    ПЛАЋА СЕ НА ИМЕ ППРЕЗА: 

(1) Дп 10.000. 000 динара      0,40% 
 

(2) Пд 10.000.000  динара дп 25.000.000 динара   ппрез из ппдташке(1)+дп 0,6% на 
       Изнпс прекп 10.000.000 динара. 
 

(3) Пд 25.000.000 динара дп 50.000.000 динара  ппрез и ппдташке(2)+ дп 1,0%  
       Изнпс прекп 25.000.000 динара 
 

(4) Прекп 50.000.000 динара    Ппрез из ппдташке (3)+дп 2,0% 
       Изнпс прекп 50.000.000 динара 
 

Члан 3. 
 За пптребе утврђиваоа прпсешне цене квадратнпг метра пдгпварајућих неппкретнпсти 
кап елемента за утврђиваое пснпвице ппреза на импвину, теритприју ппщтине Курщумлија 
шине 6 зпне, ппредељене према кпмуналнпј ппремљенпсти из шлана 6.став 3.Закпна п 
ппрезима на импвину и тп: 
 
 I.а ЗПНА  која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
 Пд раскрснице улице 16.фебруар са улицпм Прплетерских бригада, левпм странпм 
Прплетерских бригада дп Немаоине улице. Немаоинпм улицпм дп мпста на реци Тпплици, 
левпм странпм Тпплице дп кланице, пд кланице дп ппшетка улице 7.Јули, левпм странпм улице 



7.Јули дп раскрснице са улицпм Карађпрђевпм, левпм стране улице Карађпрђеве дп 
раскрснице са улицпм 16.Фебруар, левпм странпм улице 16.Фебруар дп раскрснице са улицпм 
Прплетерских бригада – најппремљенија зпна. 
 
 I. б ЗПНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
 Улица 16.Фебруар пд гвпзденпг мпста деснпм странпм железнишке пруге дп 
железнишке станице, правац улице 4.Јули, улица Милпја Закића дп кружнпг тпка, Оегпщевпм 
улицпм дп улице Вука Карачића, улицпм Вука Карачића дп улице Милана Тпплице. Улицпм 
Милана Тпплице правп дп реке Тпплице. Левпм странпм реке Тпплице узвпднп дп правца 
према улици Стефана Првпвеншанпг дп канала, деснпм странпм канала дп улице Др Мелгарда, 
улицпм Др Мелгарда дп улице Милутина Ускпкпвића, улицпм Милутина Ускпкпвића дп улице 
Р.М.Самп дп гвпзденпг мпста, сем дела града кпји је пбухваћен првпм зпнпм 
 
 II.ЗПНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
 Пд прве веће кривине у насељу Маркпвиће пптпкпм дп старпг села (севернп), деснп 
правац прекп Баћпглавскпг пптпка дп улице Баћпглавске дп скретаоа према нпвпј касарни, 
Баћпглавскпм улицпм дп улице Ћирила и Метпдија, улицпм Ћирила и Метпдија дп улице 
Филипа Филиппвића и краја улице Оегпщеве, правац крај улице Петра Драпщина дп краја 
улице Петра Драпщина, правац север улице Др.Хачића дп улице Тпплишке, Тпплишкпм улицпм 
дп канала, каналпм дп улице Дпопмикуљанске, улицпм Дпопмикуљанскпм дп улице Милана 
Ракића, пд улице Милана Ракића правац улице Антпна Антпнијевића, правац улице Паншићеве, 
улицпм Паншићевпм дп краја улице Дпситеја Пбрадпвића, пд краја улице Дпситеја 
Пбрадпвића наставља правац дп улице Др Мелгарда кпд прппуста канала, пд прппуста канала 
деснпм странпм улице Видпвданске дп укрщтаоа са улицпм Иве Андрића, деснпм странпм 
улице Иве Андрића дп нпвпфпрмиране улице крпз Бпрпвоак, дп ппшетка улице Коегиое 
Милице, левпм странпм улице Кнегиое Милице и правцем дп кривине приступнпг пута за 
прекидну кпмпру, деснпм странпм приступнпг пута дп краја улице Светпг Саве пптпкпм дп 
улице Р.М.Самп, пд улице Р.М.Самп дп правца хладоаше и реке Тпплице, рекпм Тпплицпм дп 
железнишкпг мпста на ущћу, пд мпста железнишкпм пругпм дп укрщтаоа пруга дп ппдвпжоака 
кпд кастратскпг грпбља, деснпм странпм излази на улицу Кпсаншић Ивана, правац улице 
Кпсаншић Ивана деп насеља Кастрат, јужна страна дп надвпжоака, железнишкпм пругпм дп 
бункера, левпм странпм реке Баоске дп Мирнишкпг пптпка, деснпм странпм улице Кпспвске 
дп Маркпвићкпг пптпка, прва већа кривина у насељу Маркпвиће. 
 У пву зпну спада и земљищте на ппдрушју Курщумлијске, Лукпвске и Прплпм Баое. 
 
 III.ЗПНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
 Пд границе друге  зпне дп краја грађевинскпг ппдрушја пписанпм ГУП-пм. 
 
 IV.ЗПНА која обухвата земљиште на подручју приградских месних заједница: 
Пепељевац, Машкпвац, Пљакпвп, Белп ппље, Гпроа и Дпоа Микуљана, Данкпвиће, Баћпглава, 
Виспка, Кастрат и Кршмаре. 
 
 V.ЗПНА која обухвата подручје пд границе шетврте  зпне дп административне границе 
ппщтине Курщумлија. 
 

Члан 4. 
 У смислу шлана 7а Закпна п ппрезу на импвину у зпнама где није билп прпмета 
пдгпварајуће неппкретнпсти прпсешне цене квадратнпг метра пдгпварајуће неппкретнпсти на 
пснпву кпјих је за текућу гпдину утврђена пснпвица ппреза на импвину за неппкретнпсти 
пбвезника кпји не впди ппслпвне коиге у најппремеоенпј зпни мнпже се кпефицијентима за 
сваку зпну и тп: 
 1,00 – за неппкретнпсти у првпј  А зпни – најппремљенија зпна, 

1) 0,80 – за неппкретнпсти у првпј Б  зпни, 



2) 0,70 – за неппкретнпсти у другпј  зпни, 
3) 0,60 – за неппкретнпсти у трећпј  зпни, 
4) 0,40 – за неппкретнпсти у шетвртпј  зпни, 
5) 0,30 – за неппкретнпсти у петпј  зпни. 

 
Члан 5. 

 Стппа ампртизације за кпју се умаоује утврђена вреднпст неппкретнпсти пбвезника 
кпји не впди ппслпвне коиге, а кпја је предмет ппреза на импвину, псим за земљищте у 
ппщтини Курщумлија изнпси 1% гпдищое применпм прпппрцијалне метпде, а највище 40% 
ппшев пд истека сваке календарске гпдине у пднпсу на гпдину у кпјпј је изврщена изградоа, 
пднпснп ппследоа рекпнструкција пбјекта. 
 

Члан 6. 
 Пва пдлука ће се пбјавити у Службенпм листу ппщтине Курщумлија, а ппсле ступаоа на 
снагу пбјавиће се и на интернет ппрталу ппщтине Курщумлија. 
 

Члан 7. 
 Пдредбе пве пдлуке спрпвещће Ппщтинска управа  Курщумлије, Пдељеое за лпкалну 
администрацију, бучет и финансије. 
 

Члан 8. 
 Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу 
ппщтине Курщумлија, а примеоиваће се пд 1.јануара 2014.гпдине. 
 
 
 
 
 Брпј: I-02-165/013 
 У Курщумлији, 15.11.2013.гпдине 
 СКУПШТИНА ППШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 
          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
               Горан Бојовић,проф. 


