
 На основу члана 8. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“,  број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15 и 83/16), члана 6. став 4. и 

члана 7а. став 4. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 26/01, 

80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,24/11, 78/11 и  47/13), члана 32. став 1. тачка 3. Закона 

о локалној самоуправи („Службени гласник РС“,  број 129/07 и 83/14) и члана 37. став1. 

тачка 3. Статута општине Инђија –пречишћен текст („Службени лист општине Инђија“ 

број 9/13), 

 Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана 10.новембра 

2016.године,донела је  

 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ВИСИНЕ СТОПЕ ПОРЕЗА 

НА  ИМОВИНУ, УТВРЂИВАЊУ  ЗОНА И  УТВРЂИВАЊУ  КОЕФИЦИЈЕНАТА 

ЗА СВАКУ ЗОНУ НА ТЕРИТОРИЈИ  ОПШТИНЕ ИНЂИЈА 

 

 

      Члан 1.  

 У Одлуци о утврђивању висине стопе пореза на имовину, утврђивању зона и 

утврђивању коефицијената за сваку зону на територији општине Инђија („Службени лист 

општине Инђија“, број 15/13), у члану 2. став 1. тачка 2. проценат : „0,0%“ замењује се 

процентом: „0,15%“. 

      Члан 2. 

 

 У члану 3. став 1. ПРВА ЗОНА, мења се и гласи: 

 „ПРВА ЗОНА обухвата непокретности које се налазе у насељеном месту Инђија  у 

следећим улицама: ул. Филипа Вишњића; ул. Милана Ракића; ул. Душана Јерковића, лева срана 

од кућног број 1 до 47 и десна страна страна од кућног броја 2 до 50; ул. Виноградарска, лева 

страна од кућног број 1а до 19 и десна страна од кућног броја 2 до 8б; ул. Дунавска; ул. 

Занатлијска, лева страна од кућног број 1д  до 22 и десна страна од кућног броја 2а до 17, ул. 

Николе Тесле;  ул. Сремска, лева страна до улице Николе Тесле и десна страна од броја 2-14; 

ул. Војводе Степе; ул. Железничка, лева страна од улице Војводе Степе до улице Обилићев 

Венац;  ул. Обилићев Венац, лева страна од кућног броја 1а до 7г; ул. Девет Југовића, десна 

страна од кућног броја 2 до 82;  ул. Бранка Радичевића, лева страна од кућног броја 1 до 47 и 

десна страна од кућног броја 2 до 38а; ул. Ластина, лева страна од кућног броја 1 до 41а и десна 

страна од кућног броја 2 до 40а; ул. Југ Богдана, лева страна од кућног броја 1 до 67а и десна 

страна од кућног броја 2 до 88;  ул. Краља Петра I, лева страна од кућног броја 1 до 95 и десна 

страна од кућног броја 2 до 92; ул. Соње Маринковић, лева страна од кућног броја 1 до 23в и 

десна страна од кућног броја 2 до 16в; ул. Јована Поповића, лева страна од кућног броја 1а до 

41 и десна страна од кућног броја 2а до 60; ул. Милетићева; ул. Српскоцрквена; ул. Душка 

Иванчевића; ул. Цара Душана, лева страна од кућног број 1 до 47 и десна страна од кућног 

броја 2 до 44а; ул. Новосадска; ул. Светог Саве; ул. Два Земљака; ул. Пинкијева; ул. 

Партизанска; ул. Босанска; ул. Максима Горког; ул. Живојина Мишића; ул. Голубова; ул. 

Димитрија Туцовића; ул. Београдска; Блок 63; Блок 44 ламела А и Б; ул. Кратка; ул. Вука 

Караџића; ул. Митровданска; ул. Трејдјуник; ул. Светислава Милина.“ 
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