СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СЕНТА
- Број 9. -

10.06.2013.

105.
На основу члана 11. Закона o порезима на имовину (“Службени гласник РС”,
брoj 26/2001, 45/2002; “Службени лист СРЈ”, брoj 42/2002; “Службени гласник РС”,
брoj 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, и 78/2011), члана 46.тачка 7.
Статута општине Сента ("Службени лист општине Сента", број 5/2010), и Одлука о
порезу на имовину ("Службени лист општине Сента", број 10/2006, 13/2008)
Скупштина општина Сента на својој седници одржаној дана 10. јуна 2013. године
доноси
О Д Л У К У
О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СЕНТА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину (осим пореза на пренос
апсолутних права и пореза на наслеђе и поклоне), на права на непокретностима на
територији општине Сента.
Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који води пословне књиге 0,40%
2) на права на земљишту код обвезника који не води пословне књиге - 0,30%
3) на права на непокретности пореског обвезника који не води пословне књиге,
осим на земљишту:
На пореску основицу
(1) до 10.000.000 динара
(2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара
(3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара
(4) преко 50.000.000 динара

Плаћа се на име пореза
0,30%
порез из подтачке (1) + 0,6% на износ преко
10.000.000 динара
порез из подтачке (2) + 1,0% на износ преко
25.000.000 динара
порез из подтачке (3) + 2,0% на износ преко
50.000.000 динара

Члан 3.
Утвђивање, контрола и наплата пореза на имовину врши се у складу са Законом
о порезима на имовину и Законом о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу
општине Сента".
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