“Службени лист града Шапца” број 21/13

На основу чланова 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10,
24/11, 78/11, 57/12 и 47/13), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о
порезима на имовину („Службени гласник РС“, број 47/13) и чланова 32. и 99.
Статута града Шапца („Службени лист града Шапца“, број 32/08), Скупштина
града Шапца, на седници одржаној дана 20.11. 2013. године, донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ШАПЦА
Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији града
Шапца, за утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.
На територији града Шапца, одређују се четири зоне у зависности од
комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима града, односно радним зонама и другим
садржајима у насељу.
Зоне одређене овом одлуком су: ПРВА зона, ДРУГА зона, ТРЕЋА зона и
ЧЕТВРТА зона.
ПРВА зона обухвата простор од Новог моста узводно реком Савом до улице
Савска, улицом Савска (лева страна) до пруге, пругом до улице Јарачких жртава
где се сече са пругом, улицом Јарачких жртава до улице Павла Јуришића Штурма,
улицом Павла Јуришића Штурма до улице Петра Сокољанина, улицом Петра
Сокољанина до улице Цицварића, улицом Цицварића до улице Зеке Буљубаше,
улицом Зеке Буљубаше до улице Ослобођења, улицом Ослобођења до раскрснице
са улицом Стојана Новаковића, улицом Стојана Новаковића до улице Церска,
улицом Церска до улице Леонарда да Винчија, улицом Леонарда да Винчија до
раскрснице са улицом Краља Милутина, улицом Краља Милутина до раскрснице са
улицом Војводе Јанка Стојићевића, улицом Војводе Јанка Стојићевића левом
страном до улице Краља Радослава, од раскрснице са улицом Војводе Јанка
Стојићевића до раскрснице са улицом Хајдук Вељковом, улицом Хајдук Вељкова
до прве Зоркине капије, улицом Јеврејска од раскрснице са Хајдук Вељковом и
Краља Милутина до Новог моста.
ДРУГА зона обухвата простор између ПРВЕ зоне и омеђен је обалом реке
Саве до Железничког моста, пругом до улице Боже Милановића, улицом Боже

Милановића до раскрснице са улицом Кнеза Мирослава, улицом Кнеза Мирослава
до пруге, пругом до места где се пруга сече са улицом Гаврила Принципа, улицом
Гаврила Принципа до кружног тока, западном трансверзалом до раскрснице са
улицом Војводе Путника, улицом Војводе Путника у правцу Мајура (лева страна)
до границе обухвата плана ПДР-а “Северозападне радне зоне”, границом обухвата
ПДР-а “Северозападне радне зоне” до обилазног пута и објекте уз обилазни пут у
обухвату ПДР-а “Северозападне радне зоне”, обилазним путем (лева страна) до
моста на Думачи, од моста на Думачи улицом Београдска до кружног тока и
скретања за Ваљево, од кружног тока и скретања за Ваљево улицом Маршала Тита
до раскрснице са улицама Карађорђева и Филипа Вишњића, улицом Филипа
Вишњића (лева страна) границом Источне индустријске зоне до реке Саве, обалом
реке Саве до Новог моста.
У ДРУГУ зону спада и преостали простор у обухвату ПДР-а “Северозападне
радне зоне”.
ТРЕЋА зона обухвата делове МЗ Мишар, МЗ Јеленча, МЗ Поцерски
Причиновић, МЗ Летњиковац, МЗ Јевремовац, МЗ Мајур, МЗ Шипурске ливаде,
МЗ Јевремова, МЗ Касарске ливаде и МЗ Камичак, а који нису у обухвату ПРВЕ и
ДРУГЕ зоне.
ЧЕТВРТА зона обухвата подручје града Шапца које је ван ПРВЕ, ДРУГЕ и
ТРЕЋЕ зоне.
ПРВА зона је најопремљенија зона према критеријумима из става 1. овог
члана.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Шапца“ и на интернет
страни званичне презентације града Шапца.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца“, а примењује се од 01. јануара 2014. године.
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