
На основу члана 5. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 
26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 
57/2012-УС и 47/2013) и члана 46.тачка 7. Статута општине Сенте ("Службени лист 
општине Сента", број 5/2011), Скупштина општине Сента, на седници одржаној дана 
29. новембра 2013. године, донела је  

 
ОДЛУКУ 

О ВИСИНИ СТОПЕ АМОРТИЗАЦИЈЕ ЗА  
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

 
Члан 1. 

 
Овом одлуком утврђује се висина стопе амортизације за коју се умањује 

вредност непокретности, осим земљишта, која чини основицу за утврђивање пореза на 
имовину обвезника који не води пословне књиге, на непокретностима, осим земљишта, 
које се налазе на територији општине Сенте.  
 

Члан 2. 
 

Стопа амортизације из члана 1. ове одлуке износи 1% годишње, применом 
пропорционалне методе, а највише до 40%. 

 
Члан 3. 

  
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
општине Сента", а примењује се од 01. јануара 2014. године.  
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 
         На основу члана 5. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на 
имовину ("Службени гласник РС", број 26/2001, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 
5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011 и 47/2013) прописано је да основица пореза на 
имовину за непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге је 
вредност непокретности утврђена у складу са овим законом. 

     Вредност непокретности из става 1. овог члана утврђује орган јединице локалне 
самоуправе надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода јединице 
локалне самоуправе. 



     Вредност непокретности из става 1. овог члана, осим земљишта, може се 
умањити за амортизацију по стопи до 1% годишње применом пропорционалне методе, 
а највише до 40%, почев од истека сваке календарске године у односу на годину у којој 
је извршена изградња, односно последња реконструкција објекта, а на основу одлуке 
скупштине јединице локалне самоуправе о висини стопе амортизације која важи на дан 
15. децембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину и која 
је објављена у складу са овим законом. 

Наш предлог је да стопа амортизације износи 1% годишње, применом 
пропорционалне методе, а највише до 40%. 
 

Одељење за привреду и финансије, Одсек за локалну пореску администрацију, 
Општинске управе Сента је израдило предлог Одлуке о висини стопе амортизације за 
утврђивање пореза на имовину и исти поднело Општинском већу на разматрање и 
утврђивање. 

Општинско веће је на седници одржаној дана 19. новембра 2013. године 
утврдило предлог Одлуке о висини стопе амортизације за утврђивање пореза на 
имовину у предложеном тексту и исти упутило Скупштини општине Сента на 
разматрање и усвајање. 

 

 


