На основу члана 7 став 1 тачка 2 и члана 8 и 9 Закона о финансирању локалне сaмоуправе
(,,Службени лист Црне Горе“, број 3/19), члана 38 став 1 тачка 2 и 8 Закона о локалној
самоуправи (,,Службени лист Црне Горе“ број 2/18 и 34/19) и члана 36 став 1 тачка 2 и 8
Статута Општине Беране (,,Службени лист Црне Горе - Општински прописи“ број 42/18),
Скупштина општине Беране, на сједници одржаној 27. новембра 2019. године, донијела је
О Д Л У К У
О ПРИРЕЗУ ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Члан 1

Овом одлуком уводи се прирез порезу на доходак физичких лица ( у даљем тексту:
прирез), утврђује се стопа приреза, као и вршење послова контроле обрачунавања и плаћања
приреза.
Члан 2

Прирез плаћају правна лица, предузетници и физичка лица која обављају дјелатност на
подручју Општине Беране.
Основица за плаћање приреза је порез на доходак физичких лица остварен по основу:
личних примања, самосталне дјелатности, имовине и имовинских права и капитала.
Члан 3

Стопа приреза износи 13% пореске обавезе из члана 2 ове одлуке.
Члан 4

Порески обвезник је дужан да прирез обрачуна у пријави приреза (образац ОПП-НД),
која је саcтавни дио ове одлуке.

Пријава се подноси oргану управе надлежном за послове локалних јавних прихода, до
15. у мјесецу за претходни обрачунски период (мјесец) и обухвата исплате свих примања која
се односе на тај обрачунски период.

Уз образац из става 1 овог члана, у зависности од начина опорезивања, обвезник треба
да достави:
 копију обрасца ГПП-ФЛ (годишња пореска пријава) за обвезнике који доходак
остварују по основу самосталне дјелатности (осим за паушално опорезивање),
имовине и имовинских права, капитала и капиталних добитака и
 копију рјешења о паушалном опорезивању, донесено од стране Пореске управе
Црне Горе, за обвезнике који остварују доходак који се паушално опорезује.
Члан 5

Облик и садржину пријаве из члана 4 ове одлуке прописује орган управе надлежан за
послове локалних прихода.

Члан 6

Прирез се плаћа истовремено са исплатом пореза из члана 2 став 2 ове одлуке.

Уплата приреза врши се на рачун локалних прихода буџета Општине Беране, у складу
са Наредбом о начину уплате јавних прихода.
Члан 7

Послове контроле обрачунавања и плаћања приреза обавља орган управе надлежан за
послове локалних прихода.
Члан 8

У погледу пореског периода, начина обрачунавања и плаћања приреза и других питања
која нијесу уређена овом одлуком сходно се примјењују одредбе Закона о порезу на доходак
физичких лица.
Порески поступак спроводи се према одредбама Закона о пореској администрацији.
КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9

1. Новчаном казном од 2.000,00€ до 20.000,00€ казниће се за прекршај правно лице, ако:
 као исплатилац прихода на које се плаћа прирез, не обрачуна, нетачно обрачуна или



не уплати прирез приликом сваке исплате пореза на доходак физичких лица ( члан 2
ове одлуке),
као послодавац односно исплатилац личних примања Управи за наплату локалних
јавних прихода не достави пријаву приреза (члан 4 ове одлуке).

2. За прекршаје из става 1 овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу, државном

органу, органу локалне самоуправе новчаном казном од 500,00€ до 1.000,00€.

3. Новчаном казном од 1.000,00€ до 6.000,00€ казниће се за прекршај предузетник, ако:




као исплатилац прихода на које се плаћа прирез не обрачуна, нетачно обрачуна
или не уплати прирез приликом сваке исплате пореза на доходак физичких лица
( члан 2 ове одлуке),
као предузетник, односно исплатилац личних примања Управи за наплату
локалних јавних прихода не достави пријаву приреза ( члан 4).

4. Новчаном казном од 250,00€ до 2.000,00€ казниће се за прекршај физичко лице, ако:




не обрачуна, нетачно обрачуна или не уплати прирез истовремено са уплатом
пореза на доходак физичких лица ( члан 2 ове одлуке),
Управи за наплату локалних јавних прихода не достави пријаву приреза ( члан
4).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о прирезу порезу на
доходак физичких лица (,,Службени лист РЦГ- Општински прописи“ бр. 38/03 и ,,Службени
лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 6/08).
Члан 11

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу Црне
Горе- Општински прописи.

Скупштина Општине Беране
Број: 02-030-566
Беране, 28. 11. 2019. г.

Предсједник Скупштине
Новица Обрадовић

Правни основ

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за доношење Одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица садржан је у одредбама
Закона о финансирању локалне самоуправе, Закон о локалној самоуправи,Закон о порезу на доходак
физичких лица и Статут Општине Беране (,,Сл. лист ЦГ – Општински прописи“ бр. 42/2018)

Члан 7 став 1 тачка 2 Закона о финансирању локалне самоуправе прописује да је прирез сопствени
приход Општине. Члан 8 и 9 истог закона прописује да се прирез плаћа на порез на приход од личних
примања, порез на доходак од самосталне дјелатности, порез на приход од имовине и имовинских права
и порез на приход од капитала по стопи коју прописује општина својом одлуком ( до 13% за све
општине, изузев Главног града и Пријестонице за које стопа може износити до 15%).

Члан 38 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи прописује да скупштина уводи и утврђује
општинске порезе, таксе, накнаде и друге сопствене приходе.
Члан 36 став 1 тачка 2 и 8 Статута Општине Беране прописује да Скупштина уводи и утврђује
општинске порезе таксе, накнаде и друге сопствене приходе.
Разлози за доношење

Су садржани у обавези усаглашавања са новим Законом о финансирању локлане самоуправе.
Садржај одлуке

Овом одлуком се утврђује стопа приреза, као и вршење послова контроле обрачунавања и плаћања
приреза;
Ко су обвезници приреза и основица за обрачун и плаћања;

Обавезе да се прирез мора обрачунати и платити истовремено са плаћањем пореза на доходак физичкил
лица;
Износ стопе приреза 13 % ;

Образац ОПП- НД који се доставља органу управе надлежном за послове локалних јавних прихода.

У погледу пореског периода, начина обрачунавања и плаћања приреза и других питања која нијесу
уређена одлуком сходно се примјењују одредбе Закона о порезу на доходак физичких лица, док се
поступак спроводи према одредбама Закона о пореској администрацији.
Одлука садржи и казнене одредбе прописане Законом о порезу на доходак физичких лица, као и
прелазне и завршне одредбе којима се дефинише почетак примјене ове одлуке, као и ступање на снагу.
Финансијски ефекат

Обзиром да је стопа остала иста, не очекује се значајан финансијски ефекат доношењем ове одлуке, али
је за очекивати већу ажурност пореских обвезника у вези са доставом података о обрачунатом и
плаћеном прирезу.

И З В Ј Е Ш Т А Ј
о спроведеној јавној расправи у вези са нацртом Одлуке о прирезу порезу на доходак
физичких лица Општине Беране
Закључком брoj 01-031-3175 од 15.10.2019. године, Предсједник општине Беране је
утврдио Нацрт одлуке о прирезу порезу на доходак физичких лица и наложио спровођење
јавне расправе у трајању од најмање 15 дана.
Јавни позив, програм јавне расправе и текст нацрта Одлуке о прирезу порезу на доходак
физичких лица Општине Беране, су били објављени на званичном сајту општине Беране,
огласној табли зграде општине и путем локалног јавног емитера (Радио Берана), а увид у
материјал се могао извршити у канцеларији брoj 8 Управе за наплату локалних јавних
прихода, сваког радног дана током трајања расправе.
Усмене јавнe расправе одржане су према предвиђеном и објављеном плану и програму
одржавања јавних расправа, у великој сали у згради општине Беране, у планом предвиђеним
терминима. Планом јавних расправа су биле обухваћене политичке партије и организације,
невладине организације, правна лица, мјесне заједнице, грађани и други заинтересовани
субјекти.
Представник на јавним расправама, у име обрађивача, Управе за наплату локалних
јавних прихода, био је в.д.директор-а, Јанко Стављенић.
На расправи, која је, по плану, била предвиђена за невладине организације, дана 21.
октобра 2019.године; није било заинтересованих субјеката.
На расправи, која је по плану била предвиђена за политичке партије и организације,
дана 23. октобра 2019. године, није било заинтересованих субјеката.
На расправи, која је по плану била предвиђена за мјесне заједнице, правна лица,
грађане и друге заинтересоване субјекте, дана 25. октобра 2019.год, такође, није било
заинтересованих субјеката.
ПОЈЕДИНАЧНИ ПРЕДЛОЗИ И СУГЕСТИЈЕ

Посредством електронске поште, на адресу Управе за наплату локалних јавних прихода, од
стране грађана, пристигла је сугестија и предлог на нацрт Одлуке о прирезу порезу на доходак
физичких лица Општине Беране од стране МФИ Монте Кредит-а.
Сугестија и предлог се тичу члана 4 став 3 алинеја 1, којим се тражи да уз образац за обрачун
приреза ОПП-НД обвезник треба да достави копију обрасца ИОППД.

Спорно у наведеном ставу, виде у чињеници да ИОППД образац садржи податке о свим
запосленима у Монте Кредиту, те као такав није могуће издвојити посебан податак за
запослене у Општини Беране. Такође наводе, да је поменути образац вишестран, да његова
израда изискује много времена и труда за слање према свим општинама, као и да је то
пословна тајна.
Предлог је прихваћен, из разлога што смо у међувремену потписали споразум о сарадњи са
Пореском управом ЦГ и на мјесечном нивоу добијамо све неопходне податке за утврђивање
обавезе.
За суобрађивача
Јанко Стављенић

