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АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06....95/15), члана 5., 6., 6а и 7а Закона о порезима на 

имовину (''Сл.гласник РС'',бр.26/01...47/13 и 68/14- др. закон), члана 61. Статута општине 

Трстеник (''Сл.лист општине Трстеник'', број 7/08…5/13) и члана 192. Закона о општем 

управном поступку (''Сл.лист СРЈ'',бр.33/97,31/01 и ''Сл.гласник РС'',бр.30/2010), Општинско 

Веће општине Трстеник на седници одржаној дана:  28.11.2016. године доноси:  

Р Е Ш Е Њ Е 

 УТВРЂУЈУ СЕ просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама 

на територији општине Трстеник за 2017.годину, као један од основних елемената за 

утврђивање основице при обрачуну пореза на имовину пореских обвезника који не воде 

пословне књиге и пореских обвезника који воде пословне књиге и то: 

 

 

Врста непокретности 

Зона опорезивања 

I II III 

Цена (дин./м²) 

1.Грађевинско земљиште - - 299,00 

2.Пољопривредно земљиште 80,00 82,00 78,00 

3.Шумско земљиште - - 68,00 

4.Станови 48.083,00 38.359,00 28.635,00 

5.Куће за становање - - 14.968,00 

6.Пословне зграде и други 

(надземни и подземни) 

грађевински објекти који 

служе за обављање 

делатности 

 

                - 

 

- 

 

23.354,00 

7.Гараже и гаражна места 11.284,00 9.703,00 8.121,00 

 

   Просечне цене квадратног метра одговарајућих непокретности на основу којих је за 

2016. годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности обвезника који не воде 

пословне књиге у првој зони која је према члану 3.Одлуке о утврђивању елемената пореза на 

имовину за територију општине Трстеник (''Сл. лист општине Трстеник, бр.6/2013) утврђена 

као најопремљенија зона износе: 

   -за грађевинско земљиште............................................1.421,71 дин. 
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   -за шумско земљиште.........................................................52,73 дин. 

   -за куће за становање..................................................34.760,77 дин. 

   -за пословне зграде и др. (надземне и подземне)  

    грађ.објекте који служе за обављање делатности....71.958,55 дин. 

    Ово Решење објавити у ''Службеном листу општине Трстеник''и на интернет страни 

општине Трстеник www.trstenik.rs. 

   Ово решење ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине 

Трстеник'', а примењиваће се од 01.01.2017. године. 

 

Број: 40-990/2016-03  

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 

                                                                                    

 Александар Ћирић, дипл.правник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trstenik.rs/
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С  А  Д  Р  Ж  А  Ј:     Страна 

 

АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 

 

Р Е Ш Е Њ Е  о утврђивању цене квадратног метра одговарајућих непокретности по зонама на 

територији општине Трстеник за 2017.годину......................................................................1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ               ИЗДАЈЕ:Одсек за скупштинске и опште послове и друштвене                                                                                       

ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК     делатности Општинске управе општине Трстеник,ул.К.Милице бб                      

ОДГОВОРНИ УРЕДНИК: Љубивоје Јанковић, 

секретар Скупштине општине Трстеник,телефон:714-333, лок.135.                

______________________________________________________________________________ ______ 
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