На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“, бр. 62/06 и 47/11), чланонова 11. и 38б Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, бр. 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 05/09, 101/10, 24/11 и 78/11), члана 32. став
1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и чланова 40. и
84. Статута града Лознице („Службени лист града Лознице“, бр. 19/08) на седници одржаној
29. јуна 2012. године Скупштина града, доноси
ОДЛУКУ
о висини стопе пореза на имовину
I

Утврђује се висина стопе пореза на имовину на права на непокретностима које се
налазе на територији града Лознице, осим пореза на пренос апсолутних права и
пореза на наслеђе и поклон:
1. За пореске обвезнике који воде пословне књиге порез се обрачунава по стопи
од 0,40%
2. За пореске обвезнике који не воде пословне књиге порез на права на
земљишту се обрачунава по стопи од 0,30%
3. За пореске обвезнике који не воде пословне књиге порез на права на
непокретности, осим на земљишту, обрачунава се по прогресивној стопи:

На пореску основицу- у динарима

Плаћа се на име пореза – у динарима

до 10.000.000,00

0,25%

од 10.000.000,00 до 25.000.000,00

25.000,00 + 0,60% на износ преко 10.000.000,00

од 25.000.000,00 до 50.000.000,00

115.000,00 + 1,00% на износ преко 25.000.000,00

преко 50.000.000

365.000,00 + 2,00% на износ преко 50.000.000,00

II Стопа пореза на имовину, на права на непокретностима пореског обвезника који не
води пословне књиге, код пољопривредног и шумског земљишта износи 0,00%.
III Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе пореза на
имовину („Службени лист града Лознице“, бр. 4/11).
IV Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице“, и важиће до доношења нове Одлуке. Одредбе ове Одлуке примењиваће се
од 01. јануара 2012. године.
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