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OP[TINA RUMA
365
Na osnovu ~lana 6. stav 5. do 7. i ~lana
7a stav 2. Zakona o porezima na imovinu
(“Slu`beni glasnik RS”, br. 26/01, 45/02, 80/02,
135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12-US,
47/13 i 68/14) i ~lana 59. Statuta op{tine
Ruma (“Slu`beni list op{tina Srema”, broj
6/2009 i 38/2012), Op{tinsko ve}e op{tine
Ruma, na sednici odr`anoj 22. novembra 2016.
godine, donelo je
ODLUKU O UTVR\IVAWU PROSE^NIH
CENA KVADRATNOG METRA
NEPOKRETNOSTI ZA UTVR\IVAWE
POREZA NA IMOVINU ZA 2017. GODINU
NA TERITORIJI OP[TINE RUMA
^lan 1.
Ovom Odlukom utvr|uju se prose~ne
cene
kvadratnog
metra
odgovaraju}ih
nepokretnosti za utvr|ivawe poreza na
imovinu za 2017. godinu na teritoriji op{tine
Ruma.
^lan 2.
Na teritoriji op{tine Ruma odre|ene
su ~etiri zone za utvr|ivawe poreza na
imovinu, prema komunalnoj opremqenosti i
opremqenosti javnim objektima, saobra}ajnoj
povezanosti sa centralnim delovima op{tine
Ruma, odnosno sa radnim zonama i drugim
sadr`ajima u nasequ, i to: PRVA zona, DRUGA
zona, TRE]A zona i ^ETVRTA zona, s tim
{to je PRVA zona i najopremqenija zona.

Prose~ne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvr|ivawe poreza na imovinu za
2017. godinu na teritoriji op{tine Ruma u
PRVOJ zoni iznose:
1) stanovi ……….............................. 70.400,00 din.
2) ku}e za stanovawe ………..……. 38.500,00 din.
3) poslovne zgrade i drugi (nadzemni i
podzemni) gra|evinski objekti koji slu`e za
obavqawe delatnosti ………...…. 82.500,00 din.
4) gara`e i gara`na mesta …….... 20.900,00 din.
Prose~ne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvr|ivawe poreza na imovinu za
2017. godinu na teritoriji op{tine Ruma u
DRUGOJ zoni iznose:
1) gra|evinsko zemqi{te ………….. 790,00 din.
2) poqoprivredno zemqi{te …...…. 100,00 din.
3) stanovi ………………………..… 62.700,00 din.
4) ku}e za stanovawe ………….….. 35.500,00 din.
5) poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) gra|evinski objekti koji slu`e za obavqawe delatnosti …………………..… 77.000,00 din.
6) gara`e i gara`na mesta ......….. 17.000,00 din.
7) zemqi{te koje nije u funkciji gra|evinskog zemqi{ta ve} se koristi kao poqoprivredno zemqi{te …………………..... 100,00 din.
Prose~ne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvr|ivawe poreza na imovinu za
2017. godinu na teritoriji op{tine Ruma u
TRE]OJ zoni iznose:
1) gra|evinsko zemqi{te ………….. 220,00 din.
2) poqoprivredno zemqi{te …...…... 70,00 din.
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3) {umsko zemqi{te ……………….… 63,00 din.
4) stanovi ………………………..… 29.700,00 din.
5) ku}e za stanovawe ………….….. 22.830,00 din.
6) poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) gra|evinski objekti koji slu`e za obavqawe delatnosti …………………..… 30.750,00 din.
7) gara`e i gara`na mesta ........….. 8.000,00 din.
Prose~ne cene kvadratnog metra nepokretnosti za utvr|ivawe poreza na imovinu za
2017. godinu na teritoriji op{tine Ruma u
^ETVRTOJ zoni iznose:
1) gra|evinsko zemqi{te ………….. 580,00 din.
2) poslovne zgrade i drugi (nadzemni i podzemni) gra|evinski objekti koji slu`e za obavqawe delatnosti …………………..… 15.595,00 din.

Petak, 25. novembar 2016.

^lan 3.
Ova Odluka }e se objaviti u “Slu`benom listu op{tina Srema” i na Zvani~noj
prezentaciji op{tine Ruma – www.ruma.rs
^lan 4.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana
od dana objavqivawa u “Slu`benom listu op{tina Srema”, a primewiva}e se od 1. januara
2017. godine.
Op{tinsko ve}e op{tine Ruma
Broj: 06-91-2/2016-II
22. novembra 2016. godine
Ruma
Predsednik
Sla|an Man~i},
za zamenica predsednika
Marija Stoj~evi}, s.r.

OP[TINA STARA PAZOVA
366
Na osnovu ~lana 46. stav 2. i 4., a u vezi
sa stavom 1. ta~ka 1. istog ~lana Zakona o
lokalnim izborima (“Slu`beni glasnik RS”,
broj 129/07, 34/10 – Odluka US, 54/11),
Skup{tina op{tine Stara Pazova, na sednici
odr`anoj 15. novembra 2016. godine, donela je
ODLUKU
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборници у
Скупштиии општине Стара Пазова Јелени
Боровац, рођеној 1978. године, професорки из
Старе Пазове, Ћирила и Методија 23, са
Изборне листе “Ивица Дачић - Социјалистичка
партија Србије (СПС)” престао мандат, због
подношења оставке.
II
Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року од 48
часова од дана доношења Одлуке.

III
Ову Одлуку објавити у “Службеном
лисгу општина Срема”.

Образложење
Скупштина општине Стара Пазова на
седници одржаној 18. маја 2016. године донела
је Одлуку број 011-14/2016-1 којом је потврђен
мандат 48 одборника/одборница Скупштине
општине који су изабрани на изборима
одржаним 24. априла 2016. године. Мандат је
између останих потврђен и одборници Јелени
Боровац из Старе Пазове, са Изборне листе
“Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије
(СПС)”.
Дана 18. октобра 2016. године
одборница Јелена Боровац је поднела оставку на
функцију одборника у Скупштини општине
Стара Пазова, у форми оверене писане изјаве.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима (“Сл. гласник РС”,
број 129/07, 34/10-одлука УС и 54/11) прописано је да одборнику престаје мандат, подношењем оставке, ставом 2. истог члана да
одборник може поднети оставку између две
седнице у форми оверене писане изјаве, а
ставом 4. прописано је да је о оставци коју је
одборник поднео између две седнице скупштина
дужна да одлучи на првој наредној седници.
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Мандатно административна комисија је
сагласно овлашћењима утврђеним чланом 51.
став 6. алинеја 1. Статута општине Стара Пазова
(“Сл. лист општина Срема”, бр. 26/08 и 5/13) на
седници одржаној 24. октобра 2016. године,
полазећи од наведених чињеница, утврдила
испуњеност законских услова за престанак
мандата из члана 46. став 1. тачка 1. Закона о
локалним изборима, којим је утврђено да је
подношење оставке основ престанка мандата
одборника пре истека времена на које је изабран
и предложила Скупштини општине Стара
Пазова да на првој наредној седници донесе
Одлуку којом се утврђује престанак мандата
одборнице Јелене Боровац са Изборне листе
"Ивица Дачић - Социјалистичка партија Србије
(СПС)".
Полазећи од утврђеног чињеничног
стања, а у складу са наведеним прописима,
Скупштина општине на седници одржаној 15.
новембра 2016. године је већином гласова
присутних одборника изјашњавајући се јавним
гласањем о поднетој оставс1, утврдила да је
именованој одборници престао мандат, и донела
Одлуку као у диспозитиву.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-46/2016-I
15. novembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.

367
Na osnovu ~lana 46. stav 2. i 3., a u vezi
sa stavom 1. ta~ka 1. istog ~lana Zakona o
lokalnim izborima (“Slu`beni glasnik RS”,
broj 129/07, 34/10 – Odluka US, 54/11),
Skup{tina op{tine Stara Pazova, na sednici
odr`anoj 15. novembra 2016. godine, donela je
ODLUKU
I
УТВРЂУЈЕ СЕ да је одборници у
Скупштини општине Стара Пазова Ради Жугић,
рођеној 1964. године, дипломираној економисткињи, из Нових Бановаца, Центар Месне
заједнице 4, са Изборне листе “Александар
Вучић - Србија побеђује” престао мандат, због
подношења оставке.
II
Против ове Одлуке може се изјавити
жалба Управном суду у Београду у року од 48
часова од дана доношења Одлуке.
III
Ову Одлуку објавити у “Службеном
листу општина Срема”.
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Образложење
Скупштина општине Стара Пазова на
седници одржаној 18. маја 2016. године донела
је Одлуку број 011-14/2016-1 којом је потврђен
мандат 48 одборника / одборница Скупштине
општине који су изабрани на изборима
одржаним 24. априла 2016. године. Мандат је
између осталих потврђен и одборници Ради
Жугић из Нових Бановаца, са Изборне листе
“Александар Вучић - Србија побеђује”.
Одборница Рада Жугић је поднела
оставку усмено на седници Скупштине општине
одржаној 15. новембра 2016. године, након чега
је Скупштина општине на истој седници, већином гласова присутних одборника изјашњавајући се јавним гласањем о поднетој оставци,
утврдила даје именованој одборници престао
мандат.
Одредбом члана 46. став 1. тачка 1.
Закона о локалним изборима (“Службени
гласник РС”, број 129/07, 34/10 - Одлука УС,
54/11) утврђено је да одборнику престаје мандат
пре истека времена на које је изабран
подношењем оставке, ставом 2. истог члана
Закона је прописано да одборник може поднети
оставку усмено на седници скупштине јединице
локалне самоуправе, а ставом 3. истог члана
Закона да после подношења усмене оставке
одборника, скупштина без одлагања на истој
седници утврђује да је одборнику престао
мандат.
Полазећи од утврђеног чињенич-ног
стања, а у складу са наведеним про-писима,
Скупштина општине на седници одржаној 15.
новембра 2016. године донела је Одлуку као у
диспозитиву.
Skup{tina op{tine Stara Pazova
Broj: 011-47/2016-I
15. novembra 2016. godine
Stara Pazova
Predsednik
Goran Jovi}, s.r.

368
Na osnovu ~lana 6. stav 5-8 i ~lana 7a.
Zakona o porezima na imovinu (“Slu`beni
glasnik RS”, br. 26/01, 42/02-odluka SUS, 80/02,
80/02-dr. zakon, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11,
78/11, 57/12-odluka US, 47/13, 68/14-dr. zakon) i
~lana 6. Odluke o utvr|ivawu elemenata
poreza na imovinu za teritoriju op{tine
Stara Pazova (“Slu`beni list op{tina
Srema”, broj 34/13), Op{tinsko ve}e op{tine
Stara Pazova, na sednici odr`anoj 25.
novembra 2016. godine, donelo je
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RE[EWE
O UTVR\IVAWU PROSE^NIH CENA
KVADRATNOG METRA NEPOKRETNOSTI
ZA UTVR\IVAWE POREZA NA
IMOVINU ZA 2017. GODINU NA
TERITORIJI OP[TINE STARA
PAZOVA

I
На територији општине Стара Пазова
утврђене су четири зоне за утврђивање пореза
на имовину, према комуналној опремљености и
опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности, радним зонама и другим
садржајима у насељу, од којих је ПРВА зона и
најопремљенија зона.
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2017. годину на територији општине Стара
Пазова у ПРВОЈ зони износе:
1. Куће за становање
43.470,00 динара
2. Станови
74.700,00 динара
3. Пословне зграде и други (надземни и
подземни) грађевински објекти који служе за
обављање делатности
87.620,00 динара
4. Гараже и гаражна места
16.484,00 динара
5. Грађевинско земљиште
657,00 динара
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2017. годину на територији општине Стара
Пазова у ДРУГОЈ зони износе:
1. Куће за становање
37.250,00 динара
2. Станови
63.760,00 динара
3. Пословне зграде и други (надземни и
подземни) Грађевински објекти који служе за
обављање делатности
67.325,00 динара
4. Гараже и гаражна места
16.484,00 динара
5. Пољопривредно земљиште
86,00 динара
6. Грађевинско земљиште
657,00 динара
7. Земљиште у грађевинском подручју које није
у функцији грађевинског земљишта већ се
користи као пољопривредно земљиште и налази
се ван насеља
180,00 динара

Petak, 25. novembar 2016.

Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2017. годину на територији општине Стара
Пазова у ТРЕЋОЈ зони износе:
1. Куће за становање
23.000,00 динара
2. Станови
38.300,00 динара
3. Пословне зграде и други (надземни и
подземни) Грађевински објекти који служе за
обављање делатности
31.000,00 динара
4. Гараже и гаражна места
16.484,00 динара
5. Пољопривредно земљиште
78,00 динара
6. Грађевинско земљиште
365,00 динара
7. Земљиште у грађевинском подручју које није
у функцији грађевинског земљишта већ се
користи као пољопривредно земљиште и налази
се ван насеља
180,00 динара
Просечне цене квадратног метра непокретности за утврђивање пореза на имовину за
2017. годину натериторији општине Стара
Пазова у ЧЕТВРТОЈ зони износе:
1. Куће за становање
37.250,00 динара
2. Станови
63.760,00 динара
3. Пословне зграде и други (надземни и
подземни) Грађевински објекти који служе за
обављање делатности
67.325,00 динара
4. Гараже и гаражна места
16.484,00 динара
1.800,00 динара
5. Грађевинско земљиште
6. Земљиште у грађевинском подручју које није
у функцији грађевинског земљишта већ се
користи као пољопривредно земљиште
180,00 динара
II
Ово Решење ће се објавити у „Службеном листу општина Срема” и на интернет
странипи општине Стара Пазова, а примењиваће
се од 01.01.2017. године.
Op{tinsko ve}e op{tine Stara Pazova
Broj: 436-837/2016-IV
25. novembra 2016. godine
Stara Pazova
Zamenik predsednika,
Milan Beara, s.r.

Petak, 25. novembar 2016.
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