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                              Службени лист 
                                 општине Пожега 
 

 

БРОЈ 6/13, ПОЖЕГА,  29.11.2013. ГОДИНЕ 
 

 

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) и члана 14. и 57. Статута општине 

Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10) и члана 11. 

Одлуке о општинском већу општине Пожега (''Општински сл.гл.'', бр., 

28/04), Општинско веће општине Пожега, дана 28.11.2013. године, донело 

је 

 

         ОДЛУКА 

О УТВРЂИВАЊУ   ПРОСЕЧНИХ   ЦЕНА   КВАДРАТНОГ   МЕТРА 

 ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА 

 НА  ИМОВИНУ  ЗА  2014.  ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ 

 ПОЖЕГА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се просечне цене квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014. 

годину на територији општине Пожега. 

 

Члан 2. 

 На територији општине Пожега одређено је пет зона за утврђивање 

пореза на имовину, у зависности од комуналне опремљености и 

опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са 

централним деловима општине Пожега, односно са радним зонама и 

другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, 

ЧЕТВРТА зона и ПЕТА зона, с тим да је ПРВА зона утврђенa за 

најопремљенију зону. 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Пожега у 

ДРУГОЈ зони износе: 

 

 1) пољопривредно земљиште          627,00 динара 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Пожега у 

ТРЕЋОЈ зони износе: 

 

 1) пољопривредно земљиште          627,00 динара 
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 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Пожега у 

ЧЕТВРТОЈ зони износе: 

 

 1) пољопривредно земљиште         529,64  динара 

 

 Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање 

пореза на имовину за 2014. годину на територији општине Пожега у ПЕТОЈ 

зони износе: 

 

 1) пољопривредно земљиште                                  123.77 динара 

 2) шумско земљиште                                                 163.16 динара 

 3) грађевинско земљиште                                         937.00 динара 

      

      Члан 3 

 Просечне цене непокретности на основу којих је за текућу годину 

утврђена основица пореза на имовину обвезника који не води пословне 

књиге а које се налази у најопремљенијој зони, за одговарајуће 

непокретности за које у члану 2 ове Одлуке нису утврђене просечне цене 

по метру квадратном, за утврђивање пореза на имовину за 2014. годину 

на територији општине Пожега за прву, другу, трећу, четврту и пету зону 

износе и то: 

 

 1) станова                                                                 60.000,00 динара 

 2) кућа за становање                                             60.000,00 динара 

 3) пословних зграда и других  (надземних 

 и  подземних)грађевинских објеката који 

 служе за обављање делатности                      100.000,00 динара 

 4) гаража и гаражних места                               22.300,00 динара. 

 

Члан 5 

 Овај акт објавити у „Службеном листу општине Пожега“ и на 

интернет страни општине Пожега. 

 

Члан 6  

Овај акт ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Пожега“, а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  

 

01 број 011-33/13 

ОПШТИСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, 
       Милован Мићовић, с.р. 
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На основу члана 7а и члана 38б 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) и члана 14. и 57. Статута општине Пожега 

(''Сл.лист општине Пожега'', бр. 2/08, 9/08 и 3/10) и члана 11. Одлуке о 

општинском већу општине Пожега (''Општински сл.гл.'', бр., 28/04), 

Општинско веће општине Пожега, дана 28.11.2013. године, донело је 

 

ОДЛУКУ  

О КОЕФИЦИЈЕНТИМА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 

НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ  

У  ОПШТИНИ ПОЖЕГА 

 

Члан 1  

Овом Одлуком утврђују се коефицијенти за утврђивање пореза на 

имовину за непокретности обвезника који воде пословне књиге, које се 

налазе на територији општине Пожега. 

 

Члан 2 

 На територији општине Пожега одређено је пет зона за утврђивање 

пореза на имовину, и то: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона, ЧЕТВРТА зона 

и ПЕТА зона, с тим да је ПРВА зона утврђена за најопремљенију зону. 

 

 Коефицијенти на територији Општине износе: 

 1) за ПРВУ зону  1,00 % 

 2) за ДРУГУ зону  0,80 % 

 3) за ТРЕЋУ зону  0,60 % 

 4) за ЧЕТВРТУ зону  0,60 % 

 5) за ПЕТУ зону 0,40 % 

 

Члан 3 

          Ову Одлуку објавити у „Службеном листу општине Пожега“ и на 

интернет страни општине Пожега. 

  

Члан 4 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Пожега“, а примењује се од 01. јануара 

2014. године.  

 

01 број 011-34/13 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 

 

 

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ 

ПРЕДСЕДНИК 

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА, 
                  Милован Мићовић, с.р. 
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Садржај:                        Страна 

 

 

- Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра 

одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на 

имовину за 2014. годину на територији општине Пожега 

1 - 2 

- Одлука о коефицијентима за утврђивање пореза на имовину 

за непокретности обвезника који воде пословне књиге у 

општини Пожега 

3 - 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Издавач: Скупштина општине Пожега 

Одговорни уредник: Секретар Скупштине општине Пожега – Боривоје 

Неоричић 

Штампа: Општинска управа Пожега 

 


