
На основу члана 6. ст. 5. до 7. и члана 7а Закона о порезима на имовину („Службени гласник 
РС“, бр. 26/01, 45/02 (СУС), 80/02, 80/02 (др. закон), 135/04, 61/07, 05/09, 101/10, 24/11, 78/11, 
57/12 (Одлука УС), 47/13 и 68/14 (др. закон)) Градска управa града Лознице, дана  20.11.2015. 
године, доноси  

РЕШЕЊЕ  

о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за 
утврђивање пореза на имовину за 2016. 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 2016. годину на територији града Лознице. 

Члан 2. 

 Одлуком о одређивању зона и најопремљенијих зона на територији града Лознице 
(„Службени лист града Лознице“, бр. 13/13) 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 
2016. 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  3.015,24 дин. 3.015,24 дин. 623,38 дин. 623,38 дин.
2. Пољопривредно земљиште   65,17 дин. 65,17 дин. 65,17 дин.
3. Шумско земљиште   58,21 дин. 58,21 дин. 58,21 дин.
4. Станови 65.460,63 дин. 61.155,80 дин. 70.351,55 дин. 34.043,16 дин. 34.043,16 дин.
5. Куће за становање 33.505,76 дин. 33.505,76 дин. 28.640,54 дин. 23.775,32 дин. 23.775,32 дин.
6. Пословне зграде и                   
други (надземни и подземни) 
грађевински објекти који 
служе за обављање делатности 

140.359,21 дин. 68.795,28 дин. 68.795,28 дин.   

7. Гараже и гаражна места 25.450,12 дин. 25.450,12 дин. 10.829,51 дин.  10.829,51 дин.
 

Групе непокретности 
Прва зона 

Бања Ковиљача 
Друга зона 

Бања Ковиљача 
Зона 

Лешница 
Сеоска 

зона
1. Грађевинско земљиште  358,39 дин. 254,80 дин. 93,41 дин.
2. Пољопривредно земљиште 61,98 дин. 61,98 дин. 58,56 дин. 53,08 дин.
3. Шумско земљиште    45,91 дин. 33,61 дин. 33,61 дин.

4. Станови 72.829,36 дин. 53.436,26 дин.  32.021,58 дин.
5. Куће за становање 27.039,36 дин. 21.889,86 дин. 15.713,99 дин. 14.854,90 дин.
6. Пословне зграде и други 
(надземни и подземни) грађевински 
објекти који служе за обављање 
делатности 

69.086,87 дин. 69.086,87 дин.  12.250,00 дин. 

7. Гараже и гаражна места 33.343,96 дин. 33.343,96 дин.  15.000,00 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 2016. 
годину на територији града Лознице, и то: 
 

Групе непокретности 
 

1. Грађевинско земљиште 2.137,90 дин. 
2. Пољопривредно земљиште 00,00 дин. 
3. Шумско земљиште 00,00 дин. 
4. Станови 66.582,04 дин. 
5. Пословне зграде и други (надземни и 
подземни) грађевински објекти који 
служе за обављање делатности 

98.997,28 дин. 

6. Гараже и гаражна места 20.560,96 дин. 
 

Члан 4. 

 Ово решење објавити у 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 2016. године.  
 
 
Република Србија 
Град Лозница - Градска управа 
 
Број: 2030/15-III1                                      НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ 
У Лозници, дана  20.11.2015. године                               
                                                                                               Милојка Смиљанић, дипл.правник 


