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Привремени орган града Београда, на седници одржаној 29. новембра 

2013. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07), члана 8. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12)  и члана 25. тачка 7. 

и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“', бр. 39/08, 

6/10 и 23/13), донео је  

 

 

О Д Л У К А  

О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ  

  

              Члан 1. 
 
Овом одлуком утврђује се висина стопе пореза на имовину на територији града 

Београда. 
 
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  Плаћа се на име пореза  

(1) до 10.000.000 динара  0,40%  

  (2) од 10.000.000 до 25.000.000 динара  порез из подтачке (1) + 0,6% на износ 
преко 10.000.000 динара  

  (3) од 25.000.000 до 50.000.000 динара  порез из подтачке (2) + 1,0% на износ 
преко 25.000.000 динара  

  (4) преко 50.000.000 динара  порез из подтачке (3) + 2,0% на износ 
преко 50.000.000 динара'' 

 
Члан 2. 

 
Порез на имовину за 2014. годину за непокретност обвезника који не води 

пословне књиге, за одговарајућу површину исте непокретности, може бити утврђен у износу 
који је до 80% увећан у односу на припадајућу пореску обавезу тог обвезника за 2013. 
годину. 
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Члан 3. 

 
У погледу начина утврђивања пореског обвезника, пореске основице, настанка 

пореске обавезе, ослобађања, утврђивања, контроле и наплате пореза и друго, примењују 
се одредбе закона којим се уређује порез на имовину. 

 
Члан 4. 

 
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини стопе 

пореза на имовину (''Службени лист града Београда'', бр. 24/06, 54/2011, 06/12 – исправка и 
65/12), осим одредбе члана 3. те одлуке. 

 
Члан 5. 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу 
града Београда". 
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