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РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА БОГАТИЋ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број:06-42-374/2014-01
Датум:24.11.2014.године
Бoгатић

На основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину („Службени гласник
РС“, бр. 26/2001, 45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011,
78/2011, 57/2012-УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/2013) и члана 46. Статута
општине Богатић („Службени лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и
Коцељева“, бр.29/2008, 19/2010 и 20/2012), Општинско веће општине Богатић, на
седници одржаној дана 24.11. 2014.године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈА ЗОНА НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ БОГАТИЋ
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљенијa зонa на територији општине Богатић,
за утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.
На територији општине Богатић одређује се 3 (три) зоне у зависности од комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са
централним деловима општине Богатић, односно са радним зонама и другим
садржајима у насељу.
Зоне одређене овом одлуком су: прва зона Богатић - зона 1, друга зона Богатић и
насељена места Општине Богатић и викенд насеље Васин шиб у КО Црна Бара и
непокретности поред реке Дрине у Бадовинцима – зона 2 и трећа зона обухвата све
површине ван насељеног дела Општине Богатић - зона 3.
Утврђује се да је прва зона Богатић – зона 1 најопремљенија зона у смислу комуналне
опремљености и опремљености јавним објектима.
Члан 3.
Утврђије се да ЗОНА 1 обухвата све непокретности које се налазе у улици Војводе
Степе,ул.Павла Орловића од ул.Војводе Степе до ул. Зелена Пијаца, ул. Мике
Витомировића од ул. Војводе Степе до ул. Мије Јовановића, ул.Јанка Веселиновића од
улице Мике Витомировића до ул.Славе Ковића, улица Славе Ковића, ул.Мије
Јовановића од ул.Мике Витомировића па закључно са парцелом дома здравља,
ул.Зелена Пијаца,ул.Милића од Мачве, улица Мике Митровића од ул.Војводе Степе до
ул.Маринка Митровића, ул.Мачванска, ул.Др.М.Милошевића од ул. Војводе Степе до
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улице Маринка Митровића, ул.Небојше Јерковића од улице Војводе Степе па закључно
са границом КП 9143/2 и 9143/1 (Небојше Јерковић бр.10 и 12) са десне стране, а са
леве стране границом КП 9500/1 и 9496 (Небојше Јерковић бр. 7 и 9), улица Народног
фронта од улице Војводе Степе па закључно са границом КП 9129 и 9130 (Народног
фронта 6 и плац без броја) са десне стране а са леве стране КП 9134/1 и 9131
( Народни фронт бр.3а и 5) и улица Свето Поље од улице Војводе Степе па закључно
са границом КП 9547/2 и 9549 (Свето Поље бр. 2а и 4) са десне стране, а са леве
стране границом КП 9114 и 9112 ( Свето Поље бр.11 и 13), за насељено место Богатић.
Зона 1 је најопремљенија зона у општини према критеријумима из става 1. овог члана.
Члан 3.
Утврђује се да ЗОНА 2 обухвата све непокретности које се налазе у осталим улицама и
деловима улица које нису набројане у првој зони за насељено место Богатић, остала
насељена места на подручју општине Богатић и викенд насеље Васин шиб у КО Црна
Бара и непокретност поред реке Дрине у Бадовинцима.
Члан 4.
Утврђује се да ЗОНА 3 обухвата све површине ван насељених места на подручју
општине Богатић.

Члан 5.
Ова Одлука о одређивању зона на територији општине Богатић објавиће се у
„Службеном листу града Шапца и општина Богатић,Владимирци и Коцељева“ и на
интернет страни званичне презентације општине Богатић.

Члан 6.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града
Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева, а примењује се од 01. јануара
2015. године.
ПРЕДСЕДНИК
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА
_________________________
Ненад Бесеровац
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