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Na osnovu ~lana 29. stav 4. Zakona o
javnoj svojini (“Slu`beni glasnik Republike
Srbije”, br. 24/2012, 88/2013 i 105/2014), ~lana
3. Uredbe o uslovima pribavqawa i otu|ewa
nepokretnosti neposrednom pogodbom, davawa
u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima
javnog nadmetawa i prikupqawa pismenih
ponuda (“Slu`beni glasnik RS”, br. 24/2012,
48/2015 i 99/2015) i ~lana 41. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015), Skup{tina op{tine
Irig, na sednici odr`anoj 18. oktobra 2016.
godine, donela je
ODLUKU
O OTU\EWU NEPOKRETNOSTI IZ
JAVNE SVOJINE OP[TINE IRIG

1. Приступа се отуђењу непокретности из јавне
својине општине Ириг и то: зграде за коју није
позната намена, изграђене на кат. парцели број
11980/2 к.о. Ириг, земљишта под зградомобјектом површине 214м2, земљишта уз зградуобјекат површине 55м2, све означено као катастарска парцела број 11980/2, остало грађевинско земљиште у државној својини, уписане у
лист непокретности број 3892 к.о. Ириг, као
јавна својина Општина Ириг, Ириг, Војводе
Путника 1.
2. Отуђење непокретности из тачке 1. ове
Одлуке обавиће се непосредном погодбом у
складу са одредбама Закона о јавној својини,
одредбама Уредбе о условима прибављања и
отуђења непокретности непосредном погодбом,
давања у закуп ствари у јавној својини и
поступцима јавног надметања и прикупљања
писмених понуда и одредбама Одлуке о начину

коришћења, одржавања и управљања стварима у
јавној својини општине Ириг.("Сл.лист општина
Срема", бр. 31/2013).
3. Непокретност из тачке 1.ове Одлуке се
отуђује и преузима у виђеном стању, без права
купца на рекламацију.
4. Непокретност из тачке 1. ове Одлуке отуђује
се по цени од 4.852,40 евра у динарској
противвредности по средњем курсу Народне
банке Србије на дан уплате.
5. Рок плаћања купопродајне цене је 15 дана од
дана потписивања уговора о отуђењу, односно
купопродајног уговора.
6. Комисија именована решењем Председника
општине Ириг број: 01-464-4/2015 од
28.04.2015. године, након ступања на снагу ове
Одлуке спровешће поступак непосредне
погодбе и сачинити записник са одговарајућим
предлогом решења о оправданости отуђења
предметне непокретности и исти доставити
Председнику општине Ириг.
7. Ovla{}uje se Predsednik op{tine Irig da
donese re{ewe o otu|ewu predmetne nepokretnosti i da u ime op{tine Irig zakqu~i
ugovor o otu|ewu, po prethodno pribavqenom
mi{qewu Op{tinskog pravobranioca.
8. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom listu op{tina
Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-464-26/2016
18. oktobra 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 29. stav 1. Zakona o
javnoj svojini (“Slu`beni glasnik Republike
Srbije”, br. 24/2012, 88/2013 i 105/2014), ~lana
2. Uredbe o uslovima pribavqawa i otu|ewa
nepokretnosti neposrednom pogodbom, davawa
u zakup stvari u javnoj svojini i postupcima
javnog nadmetawa i prikupqawa pismenih
ponuda (“Slu`beni glasnik RS”, br. 24/2012,
48/2015 i 99/2015) i ~lana 41. Statuta Op{tine
Irig (“Slu`beni list op{tina Srema”, br.
13/2014, 30/2014 i 9/2015), Skup{tina op{tine
Irig, na sednici odr`anoj 18. oktobra 2016.
godine, donela je
ODLUKU
O OTU\EWU NEPOKRETNOSTI IZ
JAVNE SVOJINE OP[TINE IRIG

1. Приступа се отуђењу непокретности из јавне
својине општине Ириг и то: породичне стамбене
зграде, изграђене на кат. парцели број 53 к.о.
Шатринци, земљишта под зградом површине
147м2, земљишта уз зграду површине 500м2 и
њиве 2 класе површине 124м2, све означено као
катастарска парцела број 53, земљиште у грађевинском подручју, уписане у лист непокретности број 333 к.о. Шатринци, као јавна својина
Општина Ириг, Ириг, Војводе Путника 1.
2. Отуђење непокретности из тачке 1. ове
Одлуке обавиће се јавним надметањем у складу
са одредбама Закона о јавној својини, одредбама
Уредбе о условима прибављања и отуђења
непокретности непосредном погодбом, давања у
закуп ствари у јавној својини и поступцима
јавног надметања и прикупљања писмених понуда и одредбама Одлуке о начину коришћења,
одржавања и управљања стварима у јавној својини општине Ириг ("Сл. лист општина Срема ",
бр.31/2013).
3. Непокретност се отуђује и преузима у
виђеном стању, без права купца на рекламацију.
4. Почетна цена по којој се непокретности из
тачке 1 ове одлуке отуђују је 4.650,00 Евра у
динарској противвредности по средњем курсу
Народне банке Србије на дан уппате.
Лицитациони корак износи 100,00 Евра.
5. Рок плаћања купопродајне цене је 15 дана од
дана потписивања уговора о отуђењу, односно
купопродајног уговора.
6. Висина депозита одређује се у износу од
465,00 Евра у динарској противвредности , по
средњем курсу НБС на дан уплате.
7. Рок за повраћај депозита учесницима који
нису успели у поступку јавног надметања је пет
дана од дана одржавања јавног надметања.
8. Критеријум за избор најповољнијег понуђача
је висина понуђене купопродајне цене.

Utorak, 18. oktobar 2016.

9. Комисија именована решењем Председника
општине Ириг број: 01-464-4/2015 од
28.04.2015. године, након ступања на снагу ове
Одлуке расписује оглас и спроводи поступак
отуђења предметне непокретности.
10. Odluku o izboru najpovoqnijeg ponu|a~a
nakon sprovedenog postupka javnog nadmetawa
donosi Predsednik op{tine Irig, koji
zakqu~uje ugovor o otu|ewu sa najpovoqnijim
ponu|a~em,
po
prethodno
pribavqenom
mi{qewu Op{tinskog pravobranioca.
11. Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objavqivawa u “Slu`benom listu op{tina
Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-464-27/2016
18. oktobra 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.
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Na osnovu ~lana 97. stav 5. Zakona o
planirawu i izgradwi (“Slu`beni glasnik
Republike Srbije”, br. 72/09, 81/09 – ispr.,
64/10 – odluka US, 24/11, 121/12, 42/13 – odluka
US, 50/13 – odluka US, 98/13 – odluka US,
132/14 i 145/14), ~lana 8. Odluke o utvr|ivawu
doprinosa
za
ure|ivawe
gra|evinskog
zemqi{ta (“Slu`beni list op{tina Srema”,
broj 9/2015, 32/2015 i 6/2016) i ~lana 41. stav 1.
ta~ka 7. Statuta Op{tine Irig (“Slu`beni
list op{tina Srema”, broj 13/2014, 30/2014 i
9/2015), Skup{tina op{tine Irig, na sednici
od 18. oktobra 2016. godine, donela je
ODLUKU
O UTVR\IVAWU KOEFICIJENATA ZA
UTVR\IVAWE DOPRINOSA ZA
URE\IVAWE GRA\EVINSKOG
ZEMQI[TA ZA 2017. GODINU
^lan 1.
Za
obra~unavawe
doprinosa
za
ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta odre|uju se
slede}i koeficijenti:
Koeficijent za zonu (Kuz):
Urbanisti~ka zona
Prva zona
Druga zona
Tre}a zona
^etvrta zona
Peta zona

Koeficijent
0,04
0,03
0,02
0,015
0,012

Utorak, 18. oktobar 2016.
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Koeficijent za namenu (Kn)1:
Namena objekta
Koeficijent
Stambena
0,5
Komercijalna
1,2
Proizvodna
1,01
Ostala
0,1
Javna
0,5
Ovako utvr|eni koeficijenti }e se
primewivati do 30.11.2017. godine do kada je
Skup{tina op{tine Irig u obavezi da utvrdi
koeficijente za 2018. godinu.
Stupawem na snagu ove Odluke prestaje
da va`i ~lan 8. Odluke o utvr|ivawu do-
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prinosa za ure|ivawe gra|evinskog zemqi{ta
(“Slu`beni list op{tina Srema”, broj 9/2015,
32/2015 i 6/2016).
^lan 2.
Odluka stupa na snagu narednog dana od
dana objavqivawa u “Slu`benom listu
op{tina Srema”.
Skup{tina op{tine Irig
Broj: 01-011-31/2016
18. oktobra 2016. godine
Irig
Predsednik
Vladislav Ilki}, s.r.

ISPRAVKA
Po sravwewu sa izvornim tekstom,
utvr|eno je da se u Odluci o izmenama i
dopunama Odluke o osnivawu Javnog preduze}a
“Op{tinska stambena agencija Stara Pazova”
(“Slu`beni list op{tina Srema”, broj 28/16),
potkrala gre{ka, te se daje slede}a
ISPRAVKA
U Odluci o izmenama i dopunama Odluke o osnivawu Javnog preduze}a “Op{tinska

stambena agencija Stara Pazova” (“Slu`beni
list op{tina Srema”, broj 28/16), u ~lanu 8.
stav 2. umesto dela teksta koji glasi: “Posle
stava 4. dodaju se stavovi 5. i 6.” treba da stoji
slede}i tekst: “Posle stava 3. dodaju se
stavovi 4. i 5.”
U Staroj Pazovi, 11. oktobra 2016. godine
- iz Skup{tine op{tine Stara Pazova -

Broj 32 Strana 1298

SLU@BENI LIST OP[TINA SREMA

Utorak, 18. oktobar 2016.

SADR@AJ
Broj
akta Naziv akta

Broj
Strana akta

OP[TINA IRIG
Skup{tina op{tine
332 Odluka o otu|ewu nepokretnosti iz javne
svojine op{tine Irig, broj: 01-464-26/2016 1295
333 Odluka o otu|ewu nepokretnosti iz javne
svojine op{tine Irig, broj: 01-464-27/2016 1296
334 Odluka o utvr|ivawu koeficijenata za
utvr|ivawe doprinosa za ure|ivawe
gra|evinskog zemqi{ta za 2017. godinu
1296

Naziv akta

Strana

ISPRAVKA
Ispravka Odluke Skup{tine op{tine
Stara Pazova o izmenama i dopunama
Odluke o osnivawu Javnog preduze}a
“Op{tinska stambena agencija Stara
Pazova” (“Slu`beni list op{tina
Srema”, broj 28/16)

CIP - Katalogizacija u publikaciji
Biblioteka Matice srpske, Novi Sad
34(497.113) (094.5)
SLU@BENI list op{tina Srema / glavni i odgovorni
urednik Dragica Radosavqevi}. - God. 1, br. 1 (1971) . - Sremska Mitrovica : Sremske novine, 1971-. - 30 cm
Po potrebi.
ISSN 1451-8740
COBISS.SR-ID 19814402

Иzdava~: Novinsko - izdava~ko privredno dru{tvo "Sremske novine"
d.o.o. Sremska Mitrovica, Trg vojvo|anskih brigada br. 14/II. Direktor: Dragan \or|evi}.
Glavni i odgovorni urednik: Dragica Radosavqevi}. Telefon: 022/610-144. Faks: 022/610-144.
Mati~ni broj: 08013969. PIB: 100795364. Teku}i ra~un: 355-1000163-43.
[tampa "Grafo" d.o.o. Ruma, Ulica Vladimira Nazora 61i. Telefon/faks: 022/471-750.

1297

