На основу члана 8 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ број 26/06 и 47/2011) и члана 22. Статута општине Аранђеловац
(„Службени гласник општине Аранђеловац“ број 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаноj 03. 12. 2013.
године, донела је

О Д Л У К У
О ОСЛОБАЂАЊУ ПЛАЋАЊА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА ПОЉОПРИВРЕДНО И
ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ ЗА 2014. ГОДИНУ
Члан 1.
Обвезници плаћања пореза на имовину за пољопривредно и шумско
земљиште ослобађају се плаћања пореза за 2014. годину.
Члан 2.
У складу са чланом 1. ове Одлуке неће се вршити утврђивање пореза на
имовину за пољопривредно и шумско земљиште за 2014. годину.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Аранђеловац“, а примењиваће се од 01.01.2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Број : 06-714/2013-01-2 од 03. 12. 2013.г.
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

Образложење
У складу са стратешким опредељењима Републике Србије
да се
стимулише развој пољопривредне производње и развој села Општина је усвојила
Стратегију руралног развоја општине Аранђеловац.
Полазећи од својих стратешких опредељења општина Аранђеловац је већ
неколико година уназад издвајала средства којима је потпомагала развој
пољопривредне производње (сточарство и воћарство) на својој територији.
Због неповољних година за пољопривредну производњу уназад три године
пољопривредни произвођачи су били ослобођени плаћања пореза на
пољопривредно и шумско земљиште.
Такође у претходном периоду основица за овај порез је био катастарски
приход са пољопривредног и шумског земљишта који није усклађиван још од
1995.године, па су и задужења по истом била безначајна.
Променом пореске политике је промењена и основица за обрачун пореза на
пољопривредно и шумско земљиште, тако да је сада основица тржишна вредност
тог земљита.
Применом нове основице пореска задужења пољопривредних произвођача
би се вишеструко увећала.
С тога Општинско веће
сматра да би нова фискална оптрећења
неповољно утицала на развој пољопривреде која је и сада у јако тешком положају.
ПРЕДЛАГАЧ :
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

