
На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 

62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 11. став 1. и члана 38б став 1. Закона о порезима на 

имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. 

гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 

78/2011, 57/2012 - одлука УС и 47/2013), члана 36. став 1. тачка 1) Закона о изменама и 

допунама Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 47/2013) и члана 41. тачка 

3. Статута општине Ада ( “Службени лист општине Ада број: 27/2008, 14/2009 и 9/2013),  

Скупштина општине Ада, на седници одржаној дана 28.11.2013. године, донела је  

 

 

О Д Л У К У 

О СТОПАМА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ 

У ОПШТИНИ АДА 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђују се стопе пореза на имовину на непокретностима на територији 

општине Ада.  

 

Члан 2. 

Стопе пореза на имовину износе:  

1. на права на непокретностима обвезника који води пословне књиге -  0,4 %  

2. на права на земљишту обвезника који не води пословне књиге – 0,10 %  

3. на права на непокретностима обвезника који не води пословне књиге, осим на 

земљишту, зависе од висине пореске основице, и то: 

 

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 3.  

 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о стопама пореза на имовину 

("Службени лист општине Ада", број 18/2006 и 6/2011 ).  

Ова Одлука ће се објавити у “Службеном листу општине Ада”, а после ступања на снагу, 

објавиће се и на Интернет порталу општине Ада.  

 



 

Члан 4.  

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Ада” а примењиваће се од 1. јануара 2014. године.  
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A helyi önkormányzat pénzeléséről szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 62/2006, 47/2011 

és 93/2012 számok) 8. szakasza,  a vagyonadókról szóló törvény (SZK Hivatalos Közlönye, 

26/2001, JSZK Hivatalos Lapja  42/2002- SZAB határozata,  SZK Hivatalos Közlönye 80/2002 

és 80/2002-m.törv., 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012- AB 

határozat és 47/2013  számok) 11. szakaszának 1. bekezdése és 38b szakaszának 1. bekezdése, a 

vagyonadókról szóló törvény módosításáról és kiegészítéséről szóló törvény (SZK Hivatalos 

Közlönye, 47/2013 szám)  36. szakasza 1. bekezdésének 1) pontja, valamint Ada község 

statútuma (Ada Község Hivatalos Lapja, 27/2008, 14/2009 és 9/2013 számok) 41. szakaszának 3. 

pontja alapján,  

Ada Községi Képviselő-testülete, a 2013.11.28-án megtartott ülésén meghozta a  

 

HATÁROZATOT 

A VAGYONADÓ KULCSRÓL ADA KÖZSÉGBEN 

 

1. szakasz 

A jelen határozat megállapítja a vagyonadó kulcsot az Ada község területén található 

ingatlanokra. 

 

2. szakasz 

A vagyonadó kulcs az:  

1. ügyviteli könyvet vezető adókötelezett ingatlanra való jogosultsága után – 0,4%  

2. ügyviteli könyvet nem vezető adókötelezett földekre való jogosultsága után  – 0,10 %  

3. ügyviteli könyvet nem vezető adókötelezett ingatlanra való jogosultsága után, kivéve földek, 

függnek az adóalap mértékétől a következők szerint: 

 

Az adóalap után Adó címén fizetendő 

(1)  10.000.000 dinárig 0,40 %  

(2) 10.000.000 dinártól 25.000.000 

dinárig  

az (1) alpont szerinti adó + 0,6 % a 10.000.000 dinár feletti 

összegre  

(3) 25.000.000 dinártól 50.000.000 

dinárig  

az (2) alpont szerinti adó + 1,0 % a 25.000.000 dinár feletti 

összegre  

(4) 50.000.000 dinár felett az (3) alpont szerinti adó + 2,0 % a 50.000.000 dinár feletti 

összegre 

 

 

3. szakasz 

A jelen határozat alkalmazása megkezdésének napjával hatályát veszti a vagyonadó kulcsáról 

szóló határozat (Ada Község Hivatalos Lapja, 18/2006 és 6/2011 számok).  

A jelen határozat megjelenik Ada Község Hivatalos Lapjában, hatályba lépését követően pedig 

megjelenik Ada község internetes oldalán is.  

 

 

 



4. szakasz 

A jelen határozat Ada Község Hivatalos Lapjában való megjelenésének napjától számított 

nyolcadik napon lép hatályba, alkalmazása pedig 2014. január 1-től kezdődik. 

 

 

 

 

Szerb Köztársaság 

Vajdaság Autonóm Tartomány 

Ada Község 

ADA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

Szám: 436-7/2013-01                                                                Búcsú Attila s.k.  

Ada, 2013.11.28.                                                                   ADA KKT ELNÖKE 

 

A KIADVÁNY HITELÉÜL 

Vastag Róbert 

Ada KKT titkára 

 


