
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник  
РС“,  бр.  26/2001,  45/2002,  80/2002,  135/2004,  61/2007,  5/2009,  101/2010,  24/2011,  78/2011, 
57/2012-УС  и  47/2013),  члана  36.  Закона  о  изменама  и  допунама  Закона  о  порезима  на 
имовину  („Службени  гласник  РС“,  број  47/2013),  Градска  управa града  Лознице,  дана 
29.11.2013. године, доноси 

РЕШЕЊЕ 

о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији  града Лознице и 

одређивању просечних цена и 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.

Овим  решењем  утврђују  се  просечне  цене  квадратног  метра  одговарајућих 
непокретности  за  утврђивање  пореза  на  имовину  за  2014.  годину  на  територији  града 
Лознице.

Члан 2.

На територији града Лознице одређено је девет зона за утврђивање пореза на имовину, 
у зависности од  комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној 
повезаности са централним деловима града Лознице,  односно са радним зонама и другим 
садржајима у насељу, и то: Централна зона Лозница, Прва зона Лозница, Друга зона Лозница, 
Трећа зона Лозница, Индустријска зона Шепак, Прва зона Бања Ковиљача, Друга зона Бања 
Ковиљача,  Зона Лешница и  Сеоска зона, с тим да су Централна зона Лозница зона и  Прва 
зона Лозница утврђене за најопремљеније зоне.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за 
2014. годину на територији града Лознице износе:

Групе непокретности
Централна 

зона Лозница
Прва зона 
Лозница

Друга зона 
Лозница

Индустријска 
зона Шепак

Трећа зона 
Лозница

1. Грађевинско земљиште 2628,98 дин. 2628,98 дин. 1390,57 дин. 1390,57 дин.
2. Пољопривредно земљиште 83,88 дин. 83,88 дин. 83,88 дин.
3. Шумско земљиште 43,61 дин.
4. Станови 68260,62 дин. 66470,76 дин. 60138,76 дин. 53569,91 дин. 53569,91 дин.
5. Куће за становање 41050,46 дин. 41050,46 дин. 34764,43 дин. 27116,93 дин. 27116,93 дин.
6. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) 
грађевински објекти који служе 
за обављање делатности

113949,45 дин. 70386,15 дин. 70386,15 дин.

7. Гараже и гаражна места

Групе непокретности
Прва зона

Бања Ковиљача
Друга зона

Бања Ковиљача
Зона

Лешница
Сеоска

зона
1. Грађевинско земљиште 791,78 дин. 364,33 дин. 193,00 дин.
2. Пољопривредно земљиште 50,58 дин. 50,58 дин. 50,08 дин. 50,59 дин.
3. Шумско земљиште 43,82 дин. 43,82 дин. 43,40 дин. 43,40 дин.
4. Станови 64023,40 дин. 58796,65 дин. 31323,30 дин.
5. Куће за становање 21340,19 дин. 21340,19 дин. 20948,40 дин. 14897,11 дин.
6. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) 
грађевински објекти који 
служе за обављање делатности

20600,00 дин.

7. Гараже и гаражна места 34812,82 дин. 34812,82 дин. 9300,00 дин.



Члан 3.

Одређују  се  просечне  цене  непокретности  на  основу  којих  је  за  текућу  годину 
утврђена основица пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, које се налазе 
у најопремљенијој зони, за одговарајуће непокретности, за које у члану 2. овог решења, нису 
утврђене просечне цене по метру квадратном,  за  утврђивање пореза на имовину за 2014. 
годину на територији града Лознице, и то:

Групе непокретности

1. Грађевинско земљиште 3300,00 дин.
2. Пољопривредно земљиште 0,00 дин.
3. Шумско земљиште 0,00 дин.
4. Станови 63302,00 дин.
6. Пословне зграде и други (надземни и 
подземни) грађевински објекти који 
служе за обављање делатности

85500,00 дин.

7. Гараже и гаражна места 26375,00 дин.

Члан 4.

Ово решење објавити  у „Службеном листу града Лознице” и на интернет страни 
града Лознице.

Члан 5.

Ово решење ступа на снагу  осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
града Лознице”, а примењује се од 01. јануара 2014. године. 

Република Србија
Град Лозница - Градска управа

Број: 1587/2013 – III - 1                      НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ
У Лозници, дана 29.11.2013. године                              
                                                                                         Милојка Смиљанић, дипл.правник,с.р.



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбама члана 6. став. 5. Закона о порезима на имовину, прописано је да просечну 
цену  одговарајућих непокретности по зонама на територији јединице локалне самоуправе, 
утврђује  свака  јединица  локалне  самоуправе  актом  надлежног  органа,  на  основу  цена 
остварених у промету одговарајућих непокретности по зонама у периоду од 01. јануара до 
30. септембра године која претходи години за коју се утврђује порез на имовину (текућа 
година).

Одредбама члана 6. став. 6. Закона о порезима на имовину, прописано је да просечна 
цена у зони у којој није било најмање три промета одговарајућих непокретности у периоду 
од 01. јануара до 30. септембра текуће године, за те непокретности утврђује се на основу 
просека просечних цена остварених у граничним зонама у којима је у том периоду било 
најмање три промета одговарајућих непокретности. Граничне зоне у смислу члана 6. став 7. 
овог Закона, сматрају се зоне чије се територије граниче са зоном у којој није било промета,  
независно којој јединици локалне самоуправе припадају.

Одредбама члана 6. став 8. Закона о порезима на имовину, прописано је да ако ни у 
граничним  зонама  није  било  промета  одговарајућих  непокретности  основица  пореза  на 
имовину за те непокретности у зони у којој није било промета једнака је основици пореза на 
имовину те, односно одговарајуће непокретности у тој зони обвезника који не води пословне 
књиге за текућу годину.

Одредбама члана 7а. став 2. Закона о порезима на имовину, прописано је да у случају 
из члана 6. став 8. овог Закона, јединица локалне самоуправе дужна је да до 30. новембра 
текуће  године,  објави  просечне  цене  одговарајућих  непокретности  на  основу  којих  је  за 
текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не 
води пословне књиге и то у зони која је, према одлуци надлежног органа те јединице локалне 
самоуправе, утврђена као најопремљенија у смислу члана 6. став 3. овог Закона.



Просечна  цена  квадратног  метра  грађевинског  земљишта у  Централној  зони 
Лозница није одређена из разлога што Одељење локалне пореске администрације (у даљем 
тексту: Одељење) није дошло до података о најмање три промета грађевинског земљишта у 
тој зони односно у граничним зонама (Прва зона Лозница).

Просечна цена квадратног метра  грађевинског земљишта у Првој зони Лозница у 
износу  од  2628,98  динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена  остварених  у 
граничним зонама (Централна зона Лозница: нема података о најмање три промета; Друга 
зона Лозница: 2628,98 динара) јер Одељење није дошло до података  о најмање три промета 
грађевинског земљишта у тој зони.

Просечна цена квадратног метра грађевинског земљишта у Другој зони Лозница у 
износу  од  2628,98  динара  одређена  је  на  основу  података  из  следећих  уговора  који  су 
оверени у Основном суду у Лозници:

Просечна  цене  квадратног  метра  грађевинског  земљишта у  Индустријској  зони 
Шепак у износу од 1390,57 динара одређена је на основу просека просечних цена остварених 
у  граничним  зонама  (Трећа  зона  Лозница:  1390,57  динара) јер  Одељење  није  дошло  до 
података о најмање три промета грађевинског земљишта у тој зони.

Просечна цена квадратног метра  грађевинског земљишта у Трећој зони Лозница у 
износу од 1390,57 динара динара одређена је на основу података из следећих уговора који су 
оверени у Основном суду у Лозници односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на 
пренос апсолутних права:

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 356/2013 11.01.2013 1.904,00
2 Ov I br. 8844/2013 04.06.2013 1.710,00
3 Ov I br. 6202/2013 18.04.2013 1.482,00
4 Ov I br. 1840/2013 08.02.2013 1.368,00
5 Ov I br. 10819/2013 08.07.2013 1.150,00
6 Ov I br. 4510/2013 25.03.2013 1.120,00
7 Ov I br. 13303/2013 19.08.2013 1.000,00

Просечна цена по м2: 1390,57

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br.1847/2013 11.02.2013 4.776,12
2 Ov I br. 4246/2013 20.03.2013 3.357,73
3 Ov I br. 3336/2013 07.03.2013 3.356,25
4 Ov I br. 7620/2013 15.05.2013 3.351,42
5 Ov I br. 5922/2013 15.04.2013 3.330,56
6 Ov I br. 4242/2013 20.03.2013 2.294,80
7 Ov I br. 5239/2013 03.04.2013 2.117,31
8 Ov I br. 4243/2013 20.03.2013 1.810,50
9 Ov I br. 6386/2013 22.04.2013 1.789,10

10 Ov I br. 6559/2013 24.04.2013 1.788,32
11 Ov I br. 4245/2013 20.03.2013 1.787,88
12 Ov I br. 6385/2013 22.04.2013 1.787,80

Просечна цена по м2: 2.628,98



Просечна  цена  квадратног  метра  грађевинског  земљишта у  Првој  зони  Бања 
Ковиљача није одређена из разлога што Одељење није дошло до података о најмање три 
промета грађевинског земљишта у тој зони односно у граничним зонама (Друга зона Бања 
Ковиљача).

Просечна  цене  квадратног  метра  грађевинског  земљишта у  Другој  зони  Бања 
Ковиљача  у  износу  од  791,78 динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена 
остварених у граничним зонама (Трећа зона Лозница: 1390,57 динара;  Сеоска зона:  193,00 
динара; Граничне зоне у општини Мали Зворник: Одељење није дошло до података до дана 
доношења  овог  решења) јер  Одељење  није  дошло  до  података  о  најмање  три  промета 
грађевинског земљишта у тој зони.

Просечна цена квадратног метра грађевинског земљишта у Зони Лешница у износу 
од  364,33  динара  одређена је  на  основу података  из  следећих уговора  који  су оверени у 
Основном суду у Лозници односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на пренос 
апсолутних права :

Просечна цена квадратног метра  грађевинског земљишта у Сеоској Зони у износу 
од 193,00 динара  одређена је на основу података из следећих уговора  који су оверени у 
Основном суду у Лозници односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на пренос 
апсолутних права:

Просечна  цена  квадратног  метра  пољопривредног  земљишта у  Централној  зони 
Лозница  није  одређена  из  разлога  што  Одељење није  дошло до  података  о  најмање три 
промета  пољопривредног  земљишта  у  тој  зони  односно  у  граничним  зонама  (Прва  зона 
Лозница).

Просечна цена квадратног метра пољопривредног земљишта у Првој зони Лозница 
није  одређена  из  разлога  што  Одељење  није  дошло до  података  о  најмање три  промета 
пољопривредног  земљишта  у  тој  зони  односно  у  граничним  зонама  (Централна  зона 
Лозница, Друга зона Лозница).

Просечна цене квадратног метра пољопривредног земљишта у Другој зони Лозница 
у  износу  од 83,88 динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена  остварених  у 
граничним зонама (Трећа зона Лозница: 83,88 динара) јер Одељење није дошло до података о 
најмање три промета пољопривредног земљишта у тој зони.

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 444/2013 16.01.2013 560,00
2 Ov I br. 12706/2013 07.08.2013 350,00
3 Ov I br. 10035/2013 25.06.2013 183,00

Просечна цена по м2: 364,33

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 8798/2013 03.06.2013 200,00
2 Ov I br. 12142/2013 30.07.2013 339,00
3 Ov I br. 2689/2013 26.02.2013 40,00

Просечна цена по м2: 193,00



Просечна цене квадратног метра  пољопривредног земљишта у Индустријској зони 
Шепак у износу од 83,88 динара одређена је на основу просека просечних цена остварених у 
граничним зонама (Трећа зона Лозница: 83,88 динара) јер Одељење није дошло до података о 
најмање три промета пољопривредног земљишта у тој зони.

Просечна цена квадратног метра пољопривредног земљишта у Трећој зони Лозница 
у износу од 83,88 динара одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени 
у Основном суду у Лозници:

Просечна  цене  квадратног  метра  пољопривредног  земљишта у  Првој  зони  Бања 
Ковиљача  у  износу  од  50,58 динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена 
остварених у граничним зонама (Друга зона Бања Ковиљача: 50,58 динара) јер Одељење није 
дошло до података о најмање три промета пољопривредног земљишта у тој зони.

Просечна цена квадратног  метра  пољопривредног земљишта у Другој  зони Бања 
Ковиљача у износу од 50,58 динара одређена је на основу података из следећих уговора који 
су оверени у Основном суду у Лозници:

Просечна  цена  квадратног  метра  пољопривредног  земљишта у  Зони  Лешница  у 
износу од 50,08 динара одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени у 
Основном суду у Лозници:

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 6293/2013 19.04.2013 236,13
2 Ov I br. 15415/2013 27.09.2013 150,00
3 Ov I br. 4491/2013 25.03.2013 91,97
4 Ov I br. 6959/2013 07.05.2013 40,00
5 Ov I br. 1104/2013 28.01.2013 36,51
6 Ov I br. 8856/2013 04.06.2013 21,46
7 Ov I br. 14767/2013 16.09.2013 11,09

Просечна цена по м2: 83,88

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 10988/2013 10.07.2013 66,73
2 Ov I br. 8417/2013 28.05.2013 59,64
3 Ov I br. 15443/2013 27.09.2013 44,90
4 Ov I br. 15442/2013 27.09.2013 44,78
5 Ov I br. 11241/2013 15.07.2013 36,83

Просечна цена по м2: 50,58

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 11688/2013 22.07.2013 50,93
2 Ov I br. 11689/2013 22.07.2013 50,93
3 Ov I br. 14759/2013 16.09.2013 48,39

Просечна цена по м2: 50,08



Просечна  цена  квадратног  метра  пољопривредног  земљишта у  Сеоској  зони  у 
износу од 50,59 динара одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени у 
Основном суду у Лозници:

Просечна  цена  квадратног  метра  шумског  земљишта у  Централној  зони  Лозница 
није  одређена  из  разлога  што  Одељење  није  дошло до  података  о  најмање три  промета 
шумског земљишта у тој зони односно у граничним зонама (Прва зона Лозница).

Просечна  цена  квадратног  метра  шумског  земљишта у  Првој  зони  Лозница  није 
одређена из разлога што Одељење није дошло до података о најмање три промета шумског 
земљишта  у тој  зони односно у граничним зонама (Централна  зона Лозница,  Друга  зона 
Лозница).

Просечна цена квадратног  метра  шумског земљишта у Другој  зони Лозница није 
одређена из разлога што Одељење није дошло до података о најмање три промета шумског 
земљишта у тој зони односно у граничним зонама (Прва зона Лозница, Трећа зона Лозница).

Просечна цена квадратног метра  шумског земљишта у Индустријској зони Шепак 
није  одређена  из  разлога  што  Одељење  није  дошло до  података  о  најмање три  промета 
шумског земљишта у тој зони односно у граничним зонама (Трећа зона Лозница).

Просечна цене квадратног метра шумског земљишта у Трећој зони Лозница у износу 
од  43,61 динара  одређена  је  на  основу просека  просечних  цена  остварених  у  граничним 
зонама (Друга зона Бања Ковиљача:  43,82 динара;  Сеоска зона: 43,40 динара) јер Одељење 
није дошло до података о најмање три промета шумског земљишта у тој зони.

Просечна цене квадратног метра шумског земљишта у Првој зони Бања Ковиљача у 
износу  од  43,82 динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена  остварених  у 
граничним зонама (Друга зона Бања Ковиљача:  43,82 динара) јер Одељење није дошло до 
података о најмање три промета шумског земљишта у тој зони.

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 6116/2013 17.04.2013 67,06
2 Ov I br. 8228/2013 24.05.2013 66,76
3 Ov I br. 6701/2013 26.04.2013 63,30
4 Ov I br. 14372/2013 06.09.2013 62,11
5 Ov I br. 8643/2013 31.05.2013 55,80
6 Ov I br. 12028/2013 26.07.2013 55,06
7 Ov I br. 4547/2013 25.03.2013 54,50
8 Ov I br. 81/2013 04.01.2013 54,12
9 Ov I br. 2280/2013 19.02.2013 51,39

10 Ov I br. 7844/2013 20.05.2013 50,00
11 Ov I br. 15236/2013 24.09.2013 49,95
12 Ov I br. 10253/2013 27.06.2013 48,94
13 Ov I br. 4253/2013 20.03.2013 48,65
14 Ov I br. 1657/2013 06.02.2013 48,39
15 Ov I br. 2109/2013 14.02.2013 47,98
16 Ov I br. 12415/2013 02.08.2013 46,30
17 Ov I br. 5500/2013 08.04.2013 43,81
18 Ov I br. 4038/2013 18.03.2013 42,50
19 Ov I br. 5462/2013 08.04.2013 41,06
20 Ov I br. 3542/2013 11.03.2013 39,85
21 Ov I br. 11976/2013 26.07.2013 39,43
22 Ov I br. 6077/2013 16.04.2013 36,01

Просечна цена по м2: 50,59



Просечна цена квадратног метра шумског земљишта у Другој зони Бања Ковиљача у износу 

од  43,82  динара  одређена  је  на  основу  података  из  следећих  уговора  који  су  оверени  у 
Основном суду у Лозници:

Просечна цене квадратног метра  шумског земљишта у Зони Лешница у износу од 
43,40 динара одређена је на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама 
(Сеоска зона:  43,40 динара) јер Одељење није дошло до података о најмање три промета 
шумског земљишта у тој зони.

Просечна  цена квадратног  метра  шумског земљишта у  Сеоској  зони у износу од 
43,40  динара  одређена  је  на  основу  података  из  следећих  уговора  који  су  оверени  у 
Основном суду у Лозници:

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 1769/2013 08.02.2013 55,75
2 Ov I br. 10570/2013 04.07.2013 23,75
3 Ov I br. 11789/2013 23.07.2013 79,31
4 Ov I br. 5343/2013 04.04.2013 16,48

Просечна цена по м2: 43,82

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov i br. 13137/2013 14.08.2013 153,85
2 Ov i br. 13133/2013 14.08.2013 114,94
3 Ov I br. 5897/2013 12.04.2013 113,24
4 Ov I br. 12103/2013 29.07.2013 111,20
5 Ov i br. 1252/2013 30.01.2013 86,96
6 Ov I br. 5298/2013 04.04.2013 60,61
7 Ov i br. 5237/2013 03.04.2013 54,40
8 Ov i br. 13118/2013 14.08.2013 40,96
9 Ov I br. 15223/2013 24.09.2013 40,00

10 Ov i br. 4471/2013 22.03.2013 37,38
11 Ov I br. 1690/2013 07.02.2013 30,30
12 Ov I br. 15422/2013 27.09.2013 28,49
13 Ov i br. 6941/2013 30.04.2013 27,90
14 Ov I br. 14184/2013 03.09.2013 27,87
15 Ov I br. 5947/2013 15.04.2013 26,16
16 Ov I br. 9609/2013 17.06.2013 25,00
17 Ov I br. 10784/2013 08.07.2013 22,22
18 Ov I br. 4462/2013 22.03.2013 19,63
19 Ov i br. 7746/2013 17.05.2013 16,55
20 Ov I br. 8962/2013 06.06.2013 16,29
21 Ov I br. 3543/2013 11.03.2013 16,17
22 Ov i br. 10121/2013 26.06.2013 14,79
23 Ov I br. 12190/2013 30.07.2013 12,96
24 Ov i br. 8370/2013 27.05.2013 11,80
25 Ov i br. 6166/2013 18.04.2013 9,80
26 Ov i br. 2742/2013 26.02.2013 9,03

Просечна цена по м2: 43,40



Просечна  цена квадратног  метра  станова у  Централној  зони Лозница  у износу од 
68260,62 динара  одређена  је  на  основу  података  из  следећих  уговора  који  су  оверени  у 
Основном суду у Лозници:

Просечна цена квадратног метра станова у Првој зони Лозница у износу од 66470,76 
динара одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени у Основном суду 
у Лозници:

Просечна цена квадратног метра станова у Другој зони Лозница у износу од 60138,76 
динара одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени у Основном суду 
у Лозници:

Просечна цене квадратног метра  станова у Индустријској зони Шепак у износу од 
53569,91 динара  одређена  је  на  основу просека  просечних  цена  остварених  у  граничним 
зонама  (Трећа  зона  Лозница:  53569,91 динара) јер  Одељење  није  дошло  до  података  о 
најмање три промета пољопривредног земљишта у тој зони.

Просечна цена квадратног метра станова у Трећој зони Лозница у износу од 53569,91 
динара одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени у Основном суду 
у Лозници:

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 3703/2013 13.03.2013 79.092,86
2 Ov I br. 877/2013 24.01.2013 72.491,02
3 Ov I br. 14848/2013 17.09.2013 64.343,16
4 Ov I br. 4631/2013 26.03.2013 62.083,28
5 Ov I br. 2893/2013 28.02.2013 61.336,00
6 Ov I br. 14298/2013 05.09.2013 59.478,26

Просечна цена по м2: 66.470,76

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 8430/2013 28.05.2013 83.189,32
2 Ov I br. 12677/2013 07.08.2013 71.763,08
3 Ov I br. 5980/2013 15.04.2013 69.275,14
4 Ov I br. 8761/2013 03.06.2013 67.892,05
5 Ov I br. 3039/2013 01.03.2013 61.269,39
6 Ov I br. 54/2013 03.01.2013 56.174,75

Просечна цена по м2: 68.260,62

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 3036/2013 01.03.2013 80.626,47
2 Ov I br. 1354/2013 31.01.2013 71.463,78
3 Ov I br. 2436/2013 20.02.2013 70.276,27
4 Ov I br. 5888/2013 12.04.2013 67.091,61
5 Ov I br. 5738/2013 11.04.2013 54.981,00
6 Ov I br. 11822/2013 24.07.2013 16.393,44

Просечна цена по м2: 60.138,76

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 3142/2013 05.03.2013 71.648,10
2 Ov I br. 5563/2013 09.04.2013 65.860,41
3 Ov I br. 635/2013 18.01.2013 61.209,30
4 Ov I br. 13411/2013 20.08.2013 42.375,00
5 Ov I br. 9005/2013 06.06.2013 26.756,76

Просечна цена по м2: 53.569,91



Просечна цена квадратног метра  станова у Првој зони Бања Ковиљача у износу од 
64023,40 динара  одређена  је  на  основу  података  из  следећих  уговора  који  су  оверени  у 
Основном суду у Лозници:

Просечна цене квадратног метра станаова у Другој зони Бања Ковиљача у износу од 
58796,65 динара  одређена  је  на  основу просека  просечних  цена  остварених  у  граничним 
зонама (Прва зона Бања Ковиљача: 64023,40; Трећа зона Лозница: 53569,91 динара;  Сеоска 
зона:  нема  података  о  најмање  три  промета;  Граничне зоне  у  општини  Мали  Зворник: 
Одељење није дошло до података до дана доношења овог решења) јер Одељење није дошло 
до података о најмање три промета станова у тој зони.

Просечна цена квадратног метра  станова у Зони Лешница није одређена из разлога 
што Одељење није дошло до података о најмање три промета станова у тој зони односно у 
граничним зонама (Сеоска зона).

Просечна цене квадратног метра станова у Сеоској зони у износу од 31 323,30 динара 
одређена је на основу просека просечних цена остварених у граничним зонама (Трећа зона 
Лозница: 53569,91 динара; Друга зона Бања Ковиљача: нема података о најмање три промета; 
Зона Лешница: Нема података о најмање три  промета;  Граничнa зона на територији града 
Шапца-Четврта зона:  30000,00 динара; Граничне зоне у општини Мали Зворник: Одељење 
није дошло до података до дана доношења овог решења; Граничне зоне у општини Крупањ: 
10400  динара) јер Одељење није дошло до података о најмање три промета станова у тој 
зони.

Просечна  цена  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx)  грађевинскиx објекaтa који  служе  за  обављање делатности у  Централној 
зони Лозница у износу од 113949,45 динара  одређена је  на основу података  из следећих 
уговора  који  су  оверени  у  Основном  суду  у  Лозници  односно  одговарајућих  решења  о 
утврђивању пореза на пренос апсолутних права :

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 5981/2013 15.04.2013 86.289,70
2 Ov I br. 2690/2013 26.02.2013 84.488,97
3 Ov I br. 14788/2013 16.09.2013 77.585,88
4 Ov I br. 6155/2013 17.04.2013 58.010,74
5 Ov I br. 12546/2013 05.08.2013 55.319,15
6 Ov I br. 11178/2013 12.07.2013 45.216,84
7 Ov I br. 7725/2013 16.05.2013 41.250,00

Просечна цена по м2: 64.023,04

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 8518/2013 29.05.2013 153.103,45
2 Ov I br. 5637/2013 09.04.2013 136.800,00
3 Ov I br. 1116/2013 29.01.2013 112.000,00
4 Ov I br. 2305/2013 19.02.2013 95.693,78
5 Ov I br. 948/2013 25.01.2013 72.150,00

Просечна цена по м2: 113.949,45



Просечна  цена  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx)  грађевинскиx објекaтa који  служе  за  обављање делатности у  Првој  зони 
Лозница у износу од 70386,15 динара  одређена је на основу података из следећих уговора 
који су оверени у Основном суду у Лозници  односно одговарајућих решења о утврђивању 
пореза на пренос апсолутних права:

Просечна  цена  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx) грађевинскиx објекaтa који служе за обављање делатности у Другој  зони 
Лозница   у  износу  од  70386,15 динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена 
остварених у граничним зонама (Трећа зона Лозница: нема података о најмање три промета; 
Прва зона Лозница: 70386,15 динара) јер Одељење није дошло до података  о најмање три 
промета  пословних зграда  и других  (надземниx и подземниx) грађевинскиx објекaтa који 
служе за обављање делатности у тој зони.

Просечна  цена  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx) грађевинскиx објекaтa који служе за обављање делатности у Индустријској 
зони Шепак није одређена из разлога што Одељење није дошло до података о најмање три 
промета  пословних зграда  и других  (надземниx и подземниx) грађевинскиx објекaтa који 
служе за обављање делатности у тој зони односно у граничним зонама (Трећа зона Лозница).

Просечна  цена  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx) грађевинскиx објекaтa који служе за обављање делатности у  Трећој  зони 
Лозница  није  одређена  из  разлога  што  Одељење није  дошло до  података  о  најмање три 
промета  пословних зграда  и других  (надземниx и подземниx) грађевинскиx објекaтa који 
служе за обављање делатности у тој зони односно у граничним зонама (Друга зона Лозница, 
Индустријска зона Шепак, Друга зона Бања Ковиљача, Сеоска Зона).

Просечна  цена  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx)  грађевинскиx објекaтa који  служе  за  обављање делатности у  Првој  зони 
Бања Ковиљача није одређена из разлога што Одељење није дошло до података о најмање 
три промета пословних зграда и других (надземниx и подземниx) грађевинскиx објекaтa који 
служе за обављање делатности у тој зони односно у граничним зонама (Друга зона Бања 
Ковиљача).

Просечна  цена  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx) грађевинскиx објекaтa који служе за обављање делатности у Другој  зони 
Бања Ковиљача није одређена из разлога што Одељење није дошло до података о најмање 
три промета пословних зграда и других (надземниx и подземниx) грађевинскиx објекaтa који 
служе за  обављање делатности у тој  зони односно у граничним зонама (Прва зона Бања 
Ковиљача,  Трећа  зона  Лозница,  Сеоска  Зона,  Граничне зоне  у  општини  Мали  Зворник: 
Одељење није дошло до података до дана доношења овог решења).

Просечна  цена  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx) грађевинскиx објекaтa који служе за обављање делатности у Зони Лешница 

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 4430/2013 22.03.2013 92.500,00
2 Ov I br. 4662/2013 26.03.2013 78.225,00
3 Ov I br. 10077/2013 25.06.2013 69.705,76
4 Ov I br. 3929/2013 15.03.2013 56.000,00
5 Ov I br. 8077/2013 23.05.2013 55.500,00

Просечна цена по м2: 70.386,15



није  одређена  из  разлога  што  Одељење  није  дошло до  података  о  најмање три  промета 
пословних зграда и других (надземниx и подземниx) грађевинскиx објекaтa који служе за 
обављање делатности у тој зони односно у граничним зонама (Сеоска зона).

Просечна  цене  квадратног  метра  пословних  зграда  и  других  (надземниx и 
подземниx) грађевинскиx објекaтa који служе за обављање делатности  у Сеоској зони у 
износу  од  20600,00 динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена  остварених  у 
граничним зонама (Трећа зона Лозница: нема података о најмање три  промета;  Друга зона 
Бања Ковиљача:  нема  података  о  најмање три  промета;  Зона  Лешница:  нема  података  о 
најмање три  промета;  Граничнa зона  на  територији  града  Шапца-Четврта  зона:  20000,00 
динара; Граничне зоне у општини Мали Зворник: Одељење није дошло до података до дана 
доношења овог решења;  Граничне зоне у општини Крупањ: 21200,00 динара) јер Одељење 
није дошло до података  о најмање три промета  пословних зграда и других (надземниx и 
подземниx) грађевинскиx објекaтa који служе за обављање делатности  у тој зони.

Просечна  цена  квадратног  метра  гаража  и  гаражних  места у  Централној  зони 
Лозница  није  одређена  из  разлога  што  Одељење није  дошло до  података  о  најмање три 
промета  гаража  и  гаражних  места  у  тој  зони  односно  у  граничним  зонама  (Прва  зона 
Лозница).

Просечна цена квадратног метра  гаража и гаражних места у Првој зони Лозница 
није  одређена  из  разлога  што  Одељење  није  дошло до  података  о  најмање три  промета 
гаража и гаражних места у тој зони односно у граничним зонама (Централна зона Лозница, 
Прва зона Лозница).

Просечна цена квадратног метра  гаража и гаражних места  у Другој зони Лозница 
није  одређена  из  разлога  што  Одељење  није  дошло до  података  о  најмање три  промета 
гаража и гаражних места у тој зони односно у граничним зонама (Прва зона Лозница, Трећа 
зона Лозница).

Просечна  цена квадратног  метра  гаража и гаражних места у  Индустријској  зони 
Шепак  није  одређена  из  разлога  што  Одељење  није  дошло  до  података  о  најмање  три 
промета  гаража  и  гаражних  места  у  тој  зони  односно  у  граничним  зонама  (Трећа  зона 
Лозница).

Просечна цена квадратног метра  гаража и гаражних места у Трећој зони Лозница 
није  одређена  из  разлога  што  Одељење  није  дошло до  података  о  најмање три  промета 
гаража  и  гаражних  места  у  тој  зони  односно  у  граничним  зонама  (Друга  зона  Лозница, 
Индустријска зона Шепак, Друга зона Бања Ковиљача, Сеоска Зона).

Просечна  цена  квадратног  метра  гаража  и  гаражних  места у  Првој  зони  Бања 
Ковиљача у износу од 34812,82 динара одређена је на основу података из следећих уговора 
који су оверени у Основном суду у Лозници:

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 11490/2013 18.07.2013 36.573,56
2 Оv I br. 8862/2013 04.06.2013 36.489,20
3 Оv I br. 13562/2013 22.08.2013 31.375,70

Просечна цена по м2: 34.812,82



Просечна  цене  квадратног  метра  гаража  и  гаражних  места у  Другој  зони  Бања 
Ковиљача  у  износу  од  34812,82 динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена 
остварених у граничним зонама (Прва зона Бања Ковиљача:  34812,82 динара; Трећа зона 
Лозница: нема података о најмање три промета; Сеоска Зона: Нема података о најмање три 
промета; Граничне зоне у општини Мали Зворник: Одељење није дошло до података до дана 
доношења овог решења;) јер Одељење није дошло до података о најмање три промета гаража 
и гаражних места у тој зони.

Просечна цена квадратног метра  гаража и гаражних места у Зони Лешница није 
одређена из разлога што Одељење није дошло до података о најмање три промета гаража и 
гаражних места у тој зони односно у граничним зонама (Сеоска Зона).

Просечна цене квадратног метра гаража и гаражних места у Сеоској зони у износу 
од 9300,00 динара  одређена је на основу просека просечних цена остварених у граничним 
зонама  (Трећа зона  Лозница:  нема  података  о  најмање  три  промета;  Друга  зона  Бања 
Ковиљача: нема података о најмање три промета;  Зона Лешница: Нема података о најмање 
три  промета;  Граничнa зона  на  територији  града  Шапца-Четврта  зона:  15000,00  динара; 
Граничне зоне у општини Мали Зворник: Одељење није дошло до података; Граничне зоне у 
општини  Крупањ:  3600,00  динара) јер  Одељење  није  дошло  до  података  о  најмање  три 
промета  пословних зграда  и других (надземниx и подземниx) грађевинскиx објекaтa који 
служе за обављање делатности  у тој зони.

Просечна цене квадратног метра  кућа за становање у Централној  зони Лозница у 
износу  од  41050,46 динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена  остварених  у 
граничним зонама (Прва зона Лозница:   динара) јер Одељење није дошло до података  о 
најмање три промета кућа за становање у тој зони.

Просечна цена квадратног метра кућа за становање у Првој зони Лозница у износу 
од 41050,46  динара  одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени у 
Основном суду у Лозници  односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на пренос 
апсолутних права:

Просечна цена квадратног метра кућа за становање у Другој зони Лозница у износу 
од 34764,43  динара  одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени у 
Основном суду у Лозници  односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на пренос 
апсолутних права:

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 110/2013 04.01.2013 65.575,23
2 Ov I br. 1064/2013 28.01.2013 31.268,44
3 Ov I br. 12253/2013 31.07.2013 26.307,70

Просечна цена по м2: 41.050,46

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 9732/2013 19.06.2013 31.611,11
2 Ov I br. 10439/2013 02.07.2013 29.605,26
3 Ov I br. 12166/2013 30.07.2013 43.076,92

Просечна цена по м2: 34.764,43



Просечна цене квадратног метра  кућа за становање у Индустријској зони Шепак у 
износу  од  27116,93  динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена  остварених  у 
граничним  зонама  (Трећа  зона  Лозница:  27116,93  динара) јер  Одељење  није  дошло  до 
података о најмање три промета кућа за становање у тој зони.

Просечна цена квадратног метра кућа за становање у Трећој зони Лозница у износу 
од 27116,93  динара  одређена је на основу података из следећих уговора који су оверени у 
Основном суду у Лозници  односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на пренос 
апсолутних права:

Просечна цене квадратног метра кућа за становање у Првој зони Бања Ковиљача у 
износу  од  21340,19  динара  одређена  је  на  основу  просека  просечних  цена  остварених  у 
граничним зонама (Друга зона Бања Ковиљача: 21340,19 динара) јер Одељење није дошло до 
података о најмање три промета кућа за становање у тој зони.

Просечна цена квадратног метра кућа за становање у Другој зони Бања Ковиљача у 
износу  од  21340,19  динара  одређена  је  на  основу  података  из  следећих  уговора  који  су 
оверени у Основном суду у Лозници односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на 
пренос апсолутних права:

Просечна цена квадратног метра  кућа за становање у Зони Лешница у износу од 
20948,40  динара  одређена  је  на  основу  података  из  следећих  уговора  који  су  оверени  у 
Основном суду у Лозници  односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на пренос 
апсолутних права: 

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 13122/2013 14.08.2013 28.750,00
2 Ov I br. 2435/2013 20.02.2013 21.395,56
3 Ov I br. 3260/2013 06.03.2013 13.875,00

Просечна цена по м2: 21.340,19

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 9591/2013 17.06.2013 36.084,00
2 Ov I br. 10010/2013 24.06.2013 33.057,85
3 Ov I br. 14678/2013 13.09.2013 28.860,76
4 Ov I br. 14641/2013 12.09.2013 27.058,75
5 Ov I br. 4718/2013 27.03.2013 25.615,38
6 Ov I br. 4276/2013 21.03.2013 20.289,47
7 Ov I br. 6048/2013 16.04.2013 18.852,27

Просечна цена по м2: 27.116,93

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 14668/2013 12.09.2013 27.034,00
2 Ov I br. 12050/2013 26.07.2013 25.772,14
3 Ov I br. 8202/2013 24.05.2013 16.667,00
4 Ov I br. 7472/2013 13.05.2013 14.320,45

Просечна цена по м2: 20.948,40



Просечна  цена квадратног  метра  кућа за становање у  Сеоској  зони  у  износу од 
14897,11 динара  одређена  је  на  основу  података  из  следећих  уговора  који  су  оверени  у 
Основном суду у Лозници  односно одговарајућих решења о утврђивању пореза на пренос 
апсолутних права:

Просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину утврђена основица 
пореза на имовину обвезника који не води пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој 
зони, за одговарајуће непокретности, за које у члану 2. овог Решења, нису утврђене просечне 
цене по метру квадратном, за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији 
града  Лознице  утврђене  су  на  основу  Решења  о  утврђивању  просечне  тржишне  цене 
квадратног метра („Службени лист града Лознице“, бр. 5/13).

Цене  у  граничној  зони  на  територији  општине  Крупањ  одређене  су  из  дописа 
Општинске управе Крупањ број 430-1-69/2013-03 од 27.11.2013. године.

Цене у граничној зони на територији општине Шабац одређене су из дописа Градске 
управе града Шапца број 436-56/13-03 од 26.11.2013. године.

                                                                                                         
                    Одељење локалне пореске администрације

       Начелник одељења

  Марија Тешић, дипл.оецц.

Р. бр. Број овере уговора Датум овере Цена по м2
1 Ov I br. 7544/2013 14.05.2013 14.588,42
2 Ov I br. 14421/2013 09.09.2013 20.000,00
3 Ov I br. 7490/2013 14.05.2013 10.000,00
4 Ov I br. 6671/2013 26.04.2013 15.000,00

Просечна цена по м2: 14.897,11


