
 
  
 
  
 
На основу чл. 6. Закона о порезима на имовину (''Сл.гласник РС'', бр. 26/01, 45/2002, 

80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11 и 57/12 – УСи 47/2013 и 68/2014) и чл.36. 
Закона о изменама и допунама закона о порезима на имовину (''Сл.гласник РС'', бр. 47/13), и 
чл. 15.става 1. тачке 13. и чл. 72. Статута општине Власотинце (''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр.12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце на седници одржаној дана 
29.11.2014. године, донела је  
 

О Д Л У К У 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈИХ ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ  

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 
 

Члан 1. 
 Овом Одлуком одређују се зоне са назнаком најопремљеније зоне као делови 
територије општине Власотинце, јединствено за територије у насеља и изван насеља према 
комуналној опремљености и опремљености јавним објектима, а у циљу дефинисања свих 
потребних параметра за утврђивање вредности непокретности у поступку утврђивања 
пореза на имовину на непокретностима  на територији општине Власотинце.  
 

Члан 2. 
  На територији општине Власотинце Одређују се 6 зоне и то: зона 1, зона 2, зона 3,  
зона 4, зона 5 и зона 6. 
 Утврђује се да је зона 1 најопремљенија зона у смислу комуналне опремљености и 
опремљености јавним објектима.  
 

Члан 3. 
  Зона 1, најопремљенија зона, обухвата све непокретности које се налази у улицама: 
22-ге Дивизије (обе стране) од моста на Власини па према југоистоку до сквера на укрштању 
са улицом Власинска, ул. Виноградарска од сквера на укрштању са ул. 22-ге Дивизије па 
према скверу до Аутобуске станице, односно до почетка ул. Мије Миленковића, ул. АВНОЈ-а 
(обе стране), ул. Николе Тесле, ул. Гаврила Принципа, ул. Немањина, ул. Димитрије 
Стојановића до Интерната и према југоистоку до Млина, ул. Душанова, ул. 12.Бригаде и Трг 
Драгољуба Петковића-Столе. 
 

Члан 4. 
 Зона 2. Обухвата све непокретности које  се налази у улицама:  22-ге Дивизије од 
сквера на укрштању са улицом Власинска па према југоистоку до укрштања са улицом 
Бошка Бухе, ул. Станка Пауновића, ул.Бранислав Нушића, ул. Милоша Обилића, ул. 
Јужноморавских бригада, ул. 9.југовића, ул. 7.српске бригаде, ул. Чегарска, ул. Дејанска, ул. 
Милентија Поповића, ул. Невитска, ул. Народних хероја, ул. Карађорђева, ул. Стојана 
Петровића до укрштањаса ул. Милентија Поповића, ул. Боре Станковића, ул. Власинска до 
укрштања са ул. Милентија Поповића, ул. Стевана Сремца, ул. Златана Стефановића, ул. 
Хајдук Вељка, ул. Димитрија Туцовића, ул. Полетерска, ул. Седмојулска, крак ул. Хајдук 
Вељка I, крак улице Хајдук Вељка II, крак ул. Власинска, ул. Милке Диманић од укрштања са 
ул. Виноградарском до укрштања са ул.Милентије Поповића, ул. Партизанска, ул. Косте 
Катића, ул. Солунских бораца, ул. Мије Миленковића од укрштања са ул. Виноградарска до 
укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Стевана Јаковљевића, ул. Дрварска од 
укрштања са ул. Милке Диманић до укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Десанке 
Максимовић од укрштања са ул. Дрварска до укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. 
Конопничка од Аутобуске станице до укрштања са ул. Бабички одред, ул. Бабички одред од 
укрштања са ул. Конопничка до укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Стрељина, ул. 
Сутјеска, крак улице Сутјеска I, крак ул. Сутјеска II, десна страна ул. Црни Марко, ул. Марка 
Орешковића, крак ул. Марка Орешковића до Ветеринарске станице, крак ул. Марка 
Орешковића испред Ветеринарске станице, крак ул. АВНОЈ-а док укрштања са ул. Црни 
Марко, лева и десна страна ул. Стевана Синђелића, ул. Ђуре Даничића, ул. Јована Дучића, 
ул. Саве Ковачевића, ул Бранка Радичевића, ул. Васе Чарапића, ул. 29.новембар до моста 
на Манџину долину, ул. Змај Јовина, ул. Ђуре Јакшића, ул. Војводе Мишића, ул. Божидара 



Давинића-Павла, ул. Косте Стаменовића, ул. Радничка од укрштања са ул. Александра 
Нагорног па до укрштања са ул. 29.новембар, ул. Димитрија Поповића, ул. Сретена  
Диманића, ул. Заге Диманић, ул. Кајмакчаланска, ул. Рајићева, ул. Милорада Величковића 
од Трг Драгољуба Петковића-Столе до укрштања са ул. Милоша Диманића, ул. Милоша 
Диманића, ул. Ђуре Ђаковића, ул. Светозара Марковића, ул. Ратка Павловића,  
ул. Александра Пушкина, ул. Синише Јанића, ул. Првомајска, крак улице Првомајска, ул. 
Лоле Рибара, ул. Учитеља Петра, ул. Ивана Милутиновића, ул. Божидара Црнатовића, 
ул.Вука Караџића, ул. Његошева, ул. Димитрија Пешкића од укрштања са ул. 29.новембар.    

 
Члан 5. 

 Зона 3 обухвата следеће улице: Бабички одред од укрштања са ул. Стевана 
Јаковљевића па према скверу, ул. Мије Миленковића од укрштања са ул. Стевана 
Јаковљевића па према Шишави, ул. Максима Горког, ул. Десанке Максимовић од укрштања 
ул. Стевана Јаковљевића до ул. Максима Горког, ул. Стеван Првовенчани, ул. Дрварска од 
укрштања са ул. Стевана Јаковљевића па према северу до укрштања са ул. Кнеза Лазара, 
ул. Бранка Ћопића, ул. Вељка Влаховића, ул. 4.Јули, ул. 8.март, ул. Сремског фронта, ул. 
22-ги децембар, ул. Марка Краљевића, ул. Јосипа Панчића, ул. Јована Цвијића, ул. Старог 
Вујадина, ул. Власотиначких бригада, ул. Росуљска, ул. Иве Андрића, ул. Власинска од 
укрштања са ул. Милентије Поповића па према истоку до Белог камена, ул. 1.октобар, 
ул.Косовска, ул. Стојана Петровића од укрштања са ул. Милентије Поповића па према 
истоку до Белог камена, ул. Омладинска, ул. Бошка Бухе, ул. Мокранчева, ул. Кнеза 
Милоша, ул. Алексе Шантића, ул. 22-ге Дивизије од укрштања са ул. Бошка Бухе па на 
југоисток према Манастиришту, лева страна ул. Црни Марко – Ромско насеље, лева страна 
ул. Црни Марко поред потока – Ромско насеље, ул. Балканска – Ромско насеље, ул. 
Димитрије Пешкића од укрштања са ул. Александра Нагорног до укрштања са ул. 
Кајмакчаланска, ул. Лењинова, ул. Кајмакчаланска, ул. Милорада Величковића од укрштања 
са ул. Милоша Диманића па на југ дуж Каменичког потока, ул. Михајла Пупина, ул. 
Драгољуба Јовића, ул. Устаничка, ул. Моше Пијаде, ул. Михајла Михајловића, крак улице 
Његошева од ул. Његошеве на југоисток до Ђачке кухиње, ул. Марка Орешковића од 
укрштања са ул. Косте Стаменковића до индустријске зоне и ул. 29.новембар од моста на 
Манџину долину па на северозападу до Орашачке долине па до укрштања са ул. 
Александра Нагорног. 
 

Члан 6. 
Утврђује се да зона 4 (радна зона) ослања се на 3 зону  и обухвата подручје од источне 

међне тачке кп. бр. 895/3 Власотинце – варош, па на север дуж потока Манџина долина 
(лева страна долине) до укрштања са улицом Марка Орешковића на северу, продужава се 
дуж улице Марка Орешковића (јужна страна) према западу до укрштања са путем за 
Власину (десна страна пута) према северу до укрштања са кп.бр. 3794 КО Власотинце – ван 
варош, тј. међном линијом са југоисточне стране кп. бр. 3794, 3792, 3791 (целе обухваћене) 
КО Власотинце – ван варош и даље делом пута за Власину . Граница обухвата наставља  
северном међном линијом  кп. бр. 5973, 3798, 3799, 3800, 3801 КО Власотинце –ван варош, 
са западне стране кп. бр. 3801, 3802 КО Власотинце – ван варош, део пута за Белу воду и 
исти сече и наставља са северне стране кп.бр. 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 
3887, 3870, 3869/1, 3869/2, 3868, 3867/1 КО Власотинце – ван варош, са западне стране 
међном линијом кп. бр. 3867/1 КО Власотинце – ван варош, са северне стране кп. бр. 3859, 
3866, 3865, 3864, 3863 КО Власотинце – ван варош, прелази преко кп. бр. 3862/2 и 3862/1 КО 
Власотинце – ван варош. Са северне стране дуж међне линије кп. бр. 3847 КО Власотинце – 
ван варош, са западне стране дуж међне линије кп. бр. 3847, 3846, 3845, 3844 КО 
Власотинце – ван варош. Са западне стране сече пут Батуловце – Власотинце и наставља 
се западном страном дуж међне линије кп. бр. 3525 КО Власотинце – ван варош, прелази 
преко кп.бр. 3524, 3523, 3522, 3900 КО Власотинце – ван варош, до укрштања са кп. бр. 3519 
КО Власотинце – ван варош, наставља се северном међном линијом кп. бр.3519, 3515, 3514, 
3513/1 КО Власотинце – ван варош ка западу и пролази преко кп. бр. 3511, 3510, 3509, 3505, 
3504, 3503, 3501, 3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 3495, 3494, 3493, 3492, 3490 и 3442 КО 
Власотинце – ван варош. Северном међном линијом кп.бр.3439 КО Власотинце – ван варош, 
па преко кп. бр. 3436 КО Власотинце – ван варош, даље северном међном линијом 
кп.бр.3426, 3427/1,  3427/2 и 3429 КО Влсотинце – ван варош. Онда сече поток Орашачка 
долина и даље пролази преко кп.бр.3058, 3059, 3060 КО Власотинце – ван варош, део пута  
ДП IБ - 39 Лесковац – Власотинце који се граничи са северне стране делом кп.бр. 3061 КО 
Власотинце – ван варош, онда сече ДП IБ.- 39 Лесковац – Власотинце. Са западне стране 
преко кп. бр. 1184, 3215, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221, 3223, 3224, 3225, 3227, 3228, 3229, 



 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О б р а з л о ж е њ е 
 
 
 

 Правни основ за доношење Одлуке о одређивању зона на територији општине 
Власотинце за 2014.годину, садржан је у чл. 7а. Закона о изменама и допунама Закона о 
порезима на имовину ( ''Сл.гласник РС'', бр. 47/13), у коме је прописано:  
 ''Да јединица локалне самоуправе дужна да објави акте којима се утврђују зоне, 
најопремљније зоне, као и коефицијенте за непокретностима у зонама до 30.новембра 
текуће године, као и сваку промену''. 
 Одредбом члана 6 става 1 тачке 1. и 2. Закона о порезима на имовину прописано је 
да вредност непокретности утврђује се применом следећих елемената: „корисна површина и 
просечна цена по м2 одговарајућих непокретности у зони у којој се налази непокретност“. 
 Садашњи Закон захтева да Скупштине јединице локалне самоуправе пропишу 
најмање 2 зоне и да утврде на бази података из промета непокретности цене квадратног 
метра сваке врсте непокретности управо по самим зонама, уз напомену да је потребно 3 
уговора о промету непокретности да би се одредила та цена, ако истих нема онда Закон 
обавезује надлежни орган да утврди цену на основу цена у граничној зони а као критеријум 
треба да послужи комунална опремљеност и опремљеност јавним објектима, уз напомену да 
је закон одредио најопремљенију зону од утврђених зона.  
 Ако јединица локалне самоуправе не објави акт којим утвђује просечне цене 
одговарајућих непокретности у зонама до 30.новембра текуће године, као и акти којим 
утврђује зоне и најопремљеније зоне у складу са чл. 7а става 4. Основица пореза на 
имовину на непокретности обвезника који води пословне књиге је књиговодствена вреност 
исказана на последњи дан пословне године обвезника у текућој години.  
 Такође, јединица локалне самоуправе дужна је да акте из чл. 7а става 1 до 4. Закона 
о изменама и допунама Закона о порезу на имовину као и Одлуку о стопама пореза на 
имовину објави и на својој интернет страници. 
 Сходно члану 40. Статута општине Власотинце ( ''Сл.гласник града Лесковца'', бр. 
12/08 и 24/11), и чл. 3. Одлуке о општинском већу општине Власотинце ( ''Сл.гласник града 
Лесковца'', бр. 15/08), Општинско веће општине Власотинце је на седници од 17.11. 
2014.године утврдило предлог Одлуке у предложеном тексту и предлаже Скупштини 
општине Власотинце да исту усвоји.   
 
 
 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана 17.11. 2014.године, 
 01 бр. 06-56/2014.године. 
 
 
 
           ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ  
                  Зоран Тодоровић, с.р.  

 
 

 


