
 
 
На основу члана 6. и 7а, 36. 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, 47/2013 и 68/2014) и члана 41. Статута општине Ириг („Сл. лист 
општина Срема“, бр. 19/08, 20/09 и 36/12), Скупштина општине Ириг, на седници 
одржаној дана 20.11.2014. године, донела је  
 
 
 

ОДЛУКУ 
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ   

ОПШТИНЕ ИРИГ 
 
 
 

Члан 1. 
 

Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Ириг 
за утврђивање пореза на имовину. 

 
 

Члан 2. 
 

 На територији општине Ириг одређују се 4 (четири) зоне у зависности од комуналне 
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним 
деловима општине Ириг, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу. 

Зоне одређене овом одлуком су: прва, друга, трећа и четврта зона. 
 Прва зона је и  најопремљенија зона у општини Ириг према критеријумима из става 
1. овог члана. 
 

 Прва зона обухвата:  

- непокретности у Иригу, улице: Николе Тесле, Рибарски трг, Војводе Путника и 
Стевице Пузића, 

- непокретности у Врднику, улице: Микице Лесјака почев од броја 21 закључно са 
бројем 35 и почев од 24 закључно са бројем 42, Мартина Класића, Карађорђева, 
Луке Бугарског, Луке Дејића, Радничка, Лазара Гојковића, Железничка почев од 
броја 1 закључно са 55 и почев од броја 2 и закључно са 6 и стамбене зграде С-1, С-
2, С-3, С-4, С-5, С-6 и С-7 и простор пијаце, Васе Бачића, 9. Војвођанске бригаде 
почев од броја 1 закључно са бројем 75б и почев од броја 2 закључно са бројем 86, 
Трг Цара Лазара, Фрушкогорска, Видовданска, Милице Стојадиновић, Павла 
Живанчевића Дудаша, Саве Јовановића Ђеше, Раде Павловић почев од броја 1 
закључно са бројем  25 и почев од броја 2 закључно са бројем 24 и улица 26. 
Октобра, 

 
Друга зона обухвата: 

- непокретности у Иригу, улице: Иве Лоле Рибара, Змај Јовина и Фрушкогорска, 



- непокретности у Врднику, улице: Микице Лесјака почев од броја 1 закључно са 
бројем 21 и почев од броја 2 закључно са бројем 24 и непарна страна почев од броја 
37 до краја улице и парна страна почев од броја 44 до краја улице, Железничка 
почев од броја 57 до краја улице и почев од броја 8 до краја улице, 9. Војвођанске 
бригаде почев од броја 77 до краја улице и почев од  броја 88 до краја улице, Мирка 
Лаћарца, Брилова, Раде Павловић почев од броја 26 до краја улице и почев од броја 
27 до краја улице, Мигалова, Бошка Сремца, Браће Опачић, Нова колонија, Стара 
колонија, Дана Котура и Новосадска, 

 
Трећа зона обухвата:  

‐ непокретности у индустријској зони I у Иригу, као и Занатски центар и остале 
врсте непокретности у насељеном месту Ириг које нису обухваћене у првој и 
другој зони, 

‐ непокретности у улицама: Партизанска, Мирка Гребаревића од броја 1-17 и 2-16, 
Оборац, Угоре, Моринтово I, Моринтово II, Лазин Вир, Велика Међа, 
Виноградарска, Липовачка I , Липовачка II, индустријска зона Врдник и остале 
врсте непокретности у насељеном месту Врдник које нису обухваћене у првој и 
другој зони, 

‐ непокретности у осталим насељима на територији општине Ириг (Ривица, Јазак, 
Мала Ремета, Нерадин, Гргетег, Крушедол Прњавор, Крушедол Село, Велика 
Ремета, Шатринци и Добродол), 

 
Четврта зона обухвата: 

‐ Све врсте непокретности у складу са чл. 6а Закона о порезима на имовину („Сл. 
гласник РС“, бр. 26/2001, „Сл. лист СРЈ“, бр. 42/2002 – одлука СУС и „Сл. гласник 
РС“, бр. 80/2002, 135-2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 – 
одлука УС, 47/2013 и 68/2014) на територији општине Ириг које нису обухваћене 
претходно набројаним зонама. 

 
 

Члан 3. 
 

Ова Одлука ће се објавити у „Службеном листу општина Срема“ и на интернет 
страни www.irig.rs 

 
 

Члан 4. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 
општина Срема“, а примењује се од 01. јануара 2015. године.  

 
 
 
 
 



Члан 5. 
 
Почетком примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о одређивању зона и 

најопремљенијих зона на територији општине Ириг („Сл. лист општина Срема“, бр. 
34/2013), осим у случају утврђивања пореза на имовину за 2014. годину. 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ 
Број: 01-011-28/2014 

Дана: 20.11.2014. године 
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