
На основу члана 6. ст. 5. до 9., члана 6а став 4. и члана 7а Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, бр. 26/01, 42/02 – Одлука СУС, 80/02, 80/02 - др. закон, 135/04, 61/07,
5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 - Одлука УС, 47/13, 68/14 - др. закон и 95/18), и члана 40. и 84.
Статута  града  Лознице  („Службени   лист  града  Лознице“,  бр.  8/14-пречишћен  текст),
Скупштина града Лознице, на седници одржаној, 27. децембра 2018. године, донeла је

ОДЛУКУ 

о допуни Одлуке о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији  града

Лознице и одређивању просечних цена одговарајућих непокретности на основу којих је за
текућу годину утврђена основица  пореза на имовину за непокретности обвезника који не

води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони

Члан 1.

У Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2019. годину на територији  града Лознице и одређивању
просечних цена одговарајућих непокретности на  основу којих је  за  текућу годину утврђена
основица  пореза на имовину за непокретности обвезника који не води пословне књиге, које се
налазе у најопремљенијој зони (“Службени лист града Лознице”, бр. 16/18)  у члану 2. на крају
прве и друге табеле додаје се нов ред 8. који гласи:
„
8. Друго земљиште / / 62,72 дин. 62,72 дин. 68,15 дин.

8. Друго земљиште 97,57 дин. 97,57 дин. 38,73 дин. 38,73 дин.

”
Члан 2.

После члана 3. додаје се нови члан 3а који гласи:

„Члан 3а

Неизграђено  грађевинско  земљиште  које  се  користи  искључиво  за  гајење  биљака,
односно садног материјала, односно шума, за сврху утврђивања основице пореза на имовину за
2019. годину, разврстава  се у пољопривредно, односно у шумско земљиште чије су просечне
цене квадратног метра у зонама утврђене овом одлуком.”

Члан 3.

Ову одлуку објавити у  „Службеном листу града Лознице“ и на интернет страни  града
Лознице.

Члан 4.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Лознице“, а примењује се од 01. јануара 2019. године. 
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