Скупштина града Крагујевца, на основу члана 6. и 7а и члана 38б Закона о порезима на имовину
(„Службени гласник РС”, број 26/2001, „Сл.лист СРЈ“, бр. 42/2002-одлука СУС и „Службени гласник
РС“, бр. 80/2002, 80/2002-др.закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-одлука
УС и 47/2013), члана 36. Закона о изменама и допуна Закона о порезима на имовину („Службени гласник
РС”, број 47/2013) и члана 22. тачка 6. Статута града Крагујевца („Службени лист града Крагујевца”,
број 37/2012-пречишћени текст), на седници одржаној дана 22.11.2013. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАГУЈЕВЦА

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се зоне и најопремљенија зона на територији града Крагујевца, за
утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.
Као зоне за утврђивање пореза на имовину на територији града Крагујевца, одређују се зоне
утврђене Одлуком о одређивању зона на територији града Крагујевца („Службени лист Града
Крагујевца”, број 46/2012).
У зависности од комуналне опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној
повезаности са централним деловима града Крагујевца, односно са радним зонама и другим садржајима
у насељу, одређује се шест зона, и то: Екстра зона, I зона, II зона, III зона, IV зона и V зона.
Екстра зона је најопремљенија зона на територији града Крагујевца према критеријумима из
става 2. овог члана.
Зоне и границе зона одређене су у списку зона који је саставни део ове одлуке.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Крагујевца” и на интернет страни
www.kragujevac.rs.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града
Крагујевца” а примењује се од 01. јануара 2014.године.
СКУПШТИНА ГРАДА КРАГУЈЕВЦА
БРОЈ: 436-78/13-I
у Крагујевцу, 22.11.2013. године
ПРЕДСЕДНИК
Саша Миленић

СПИСАК ЗОНА
(назив зоне и границе зоне)
ЕКСТРА ЗОНА
Обухвата простор који је дефинисан следећом границом: Почетак је на углу Улица Кнеза
Михаила и Вука Караџића, наставља Улицом Вука Караџића и Др Илије Коловића до Булевара краљице
Марије где скреће десно и наставља Улицом Радоја Домановића до Улице потпоручника Говедарице,
затим Улицама потпоручника Говедарице, Змај Јовином и Града Сирена до Лепеничког булевара, где
булеваром наставља до Улице Кнеза Михаила и долази до почетне тачке.
I ЗОНА
Обухвата простор који је дефинисан следећом границом: Почетак је на углу Улице Мишарске и
Булевара Краљице Марије, наставља право Булеваром Краљице Марије према петљи код Централне
радионице, где у тачки пресека пројекције Булевара Краљице Марије и Улице Спасеније Цане Бабовић
скреће лево и наставља дуж Улице Спасеније Цане Бабовић до Улице Зорана Васића, где среће десно,
протеже се Улицом Зорана Васића све до Улице Прве Шумадијске бригаде где среће лево у Улицу Прве
Шумадијске бригаде, затим наставља постојећом и до краја планираном трасом ове Улице све до
планираног пресека са Улицом Сувоборском где скреће десно и иде планираном трасом Улице
Сувоборске до пресека са Улицом Димитрија Туцовића и наставља даље постојећом трасом Улице
Сувоборске, протеже се даље овом Улицом, прелази раскрскицу са Улицом Копаоничком и наставља
право до тромеђе кп.бр. 2218/1, кп.бр. 2219 и кп.бр. 2390 све КО Крагујевац 3 где среће десно и
наставља право бочном међном линијом кп.бр. 2219 и кп.бр. 2218/1 обе КО Крагујевац 3, затим скреће
лево и наставља право дуж задњих међних линија катастарских парцела оријентисаних на Улицу Првог
Шумадијског Одреда и даље наставља право замишљеном линијом до пресека са Ердоглијским потоком
где скреће десно, затим наставља низводно Ердоглиским потоком до тромеђе кп.бр. 962, кп.бр. 942 и
кп.бр. 939 све КО Крагујевац 3 где скреће лево и иде дуж међне линије кп.бр. 939 и кп.бр. 942 обе КО
Крагујевац 3 све до пресека са Улицом Рудничком, где среће десно и иде дуж Улице Рудничке све до
Улице Крагујевачког октобра где скреће лево и иде право дуж Улице Крагујевачког октобра све до
Улице Стадионске где скреће десно иде дуж Улице Стадионске све до раскрснице са Улицом Краља
Милана IV, где скреће десно и, идући право овом Улицом, обухвата све катастарске, односно
грађевинске парцеле са леве стране Улице а које имају излаз на ову Улицу, наставља право све до
раскрснице са Улицом Мирка Јовановића, где скреће лево у Улицу Мирка Јовановића и наставља право
овом Улицом, обухватајући притом све катастарске, односно грађевинске парцеле са леве стране Улице
а које имају излаз на ову Улицу, даље наставља право Улицом Босанском обухватајући притом све
катастарске, односно грађевинске парцеле са леве стране Улице а које имају излаз на ову Улицу све до
раскрснице са Улицом Атинском, где наставља право Улицом Града Караре све до раскрснице са
Улицом Владимира Роловића где скреће десно и, преко раскрснице са Улицом Београдском, наставља
право улицом Миодрга Влајића Шуке до кружног тока код ''Метроа'', где даље, преко кружног тока,
наставља Јужном обилазницом, све до тачке пресека пројекције Јужне обилазнице и пруге, где скреће
десно и наставља пругом Лапово-Краљево до пресека са Улицом др Јована Ристића, скреће десно, иде
овом улицом све до Улице Стојана Протића, скреће лево, протеже се овом улицом до пресека са
индустријском пругом, иде пругом до међне линије комплекса Заставе, скреће десно, иде зиданом
оградом комплекса Заставе и комплекса Друге техничке школе до Улице Косовске, где скреце лево и
наставља Улицом Косовском до пресека ове улице са катастарском међом кп.бр. 7405/6 и кп. бр. 7405/7
КО Крагујевац 1, скреће лево и наставља право овом међном линијом све до интерне саобраћајнице на
кп.бр. 7405/71 КО Крагујевац 1 где скреће лево и иде право до раскрснице са следећом инртерном
саобраћајницом на кп.бр. 7405/58 КО Крагујевац 1, где скреће десно и иде право до раскрснице са
наредном интерном саобраћајницом која се налази на кп.бр. 7405/64 КО Крагујевац 1 где скреће лево и
наставља овом интерном саобраћајницом и наставља право преко кп.бр. 7405/65 КО Крагујевац 1, па на
следећој раскрсници интерних саобраћајница скреће десно, наставља право до реке Лепенице где скреће
десно и реком низводно иде до пешачког моста, где скреће лево и излази на Улицу Кнеза Михаила, где
скреће лево и иде право овом Улицом обухватајући притом све катастарске, односно грађевинске
парцеле са леве стране Улице а које имају излаз на ову Улицу, све до раскрснице са Улицом
Мишарском, где скреће десно, иде право овом Улицом и долази до почетне тачке описа границе зоне.
Овој Зони припада простор који се налази између описане границе и простора који припада Екстра зони.

II ЗОНА
Обухвата простор који је дефинисан следећом границом: Почетак је на северу у пресеку Улице
интернационалних бригада и Реке Угљешнице. Одавде граница зоне иде низводно Реком Угљешницом
до пресека са правцем Каницове улице, скреће десно, иде овом улицом до пресека са Улицом
Београдском, скреће лево, наставља Улицом Београдском, обухватајући притом све катастарске,
односно грађевинске парцеле са леве стране које имају излаз на ову Улицу, до пресека са Улицом
Миодрага Влајића-Шуке, где скреће лево и иде овом улицом, обухватајући притом све катастарске,
односно грађевинске парцеле са леве стране које имају излаз на ову Улицу, и иде све до Улице Мартина
Лутера- Кинга, где скреће лево, наставља Улицом Мартина Лутера-Кинга све до Петровачке магистрале,
где скреће десно, затим наставља магистралом све до пута М1.11 Крагујевац- Баточина, односно до
паралелне линије са овим путем удаљене 140 м од његове осовине (левом у односу смер описа границе),
скреће лево, наставља овом замишљеном паралелном линијом све до границе ГУП-а Крагујевац 2015
године, односно до моста у Јовановцу, скреће десно, иде границом ГУП-а до пресека са железничком
пругом Лапово-Краљево, скреће десно, наставља пругом до пресека са Реком Лепеницом (до
железничког моста), скреће десно, иде узводно реком до пресека са замишљеном паралелном линијом
(левом посматрано у односу на смер описа) која је удаљена на растојању од 100 м од осовине
магистралног пута М1.11, иде овом линијом до пресека са продуженим правцем Петровачке магистрале,
скреће лево, наставља овим правцем до пресека са Реком Лепеницом, скреће десно, иде узводно реком
до пресека са старим путем за Баточину (до моста Складишта), скреће лево, наставља старим путем до
пресека са железничком пругом Лапово-Краљево, скреће десно, иде пругом све до пресека са Јужном
обилазницом, скреће лево, протеже се обилазницом до пресека са правцем Улице Мокрањчеве, где
скреће десно и иде право Улицом Мокрањчевом све до раскрснице са Улицом Аугуста Цесарца, где
среће лево у Улицу Мештровићеву и наставља право овом Улицом све до раскрснице са Улицом
Македонском где скреће лево и наставља право овом Улицом све до раскрснице са Улицом
Синђелићевом где скреће десно и иде право овом Улицом све до раскрснице са Улицом Јована Ристића,
где скреће лево, наставља поменутом улицом до Улице Ивана Цанкара, скреће десно, иде овом улицом
до Улице Чегарске, скреће лево, иде Улицом Чегарском до Улице Славомира Лазаревића, скреће десно,
иде Улицом Славомира Лазаревића и 26. октобра све до пресека са правцем осовине Јужне обилазнице,
скреће лево, протеже се осовином Јужне обилазнице све до Ердечке петље, скреће десно, иде путем за
Ердеч до пресека са правцем осовине надвожњака код Института, скреће лево, наставља осовином
надвожњака и излазне саобраћајнице на петљи Звезда све до пресека са Улицом Краљевачког батаљона,
скреће лево, иде овом улицом до пресека са Улицом Мирослава Ристића, скреће лево до железничке
пруге Лапово-Краљево, скреће десно, протеже се пругом све до пресека са Јужном обилазницом односно
до петље Корићани, наставља осовином излазног крака Јужне обилазнице ка Улици Краљевачког
батаљона, долази до Улице Краљевачког батаљона, где скреће десно у Улицу Краљевачког батаљона и
наставља право овом улицом, обухватајући притом све катастарске, односно грађевинске парцеле са
леве стране које имају излаз на ову Улицу, све до Улице Марка Загорца, скреће лево, иде овом улицом
све до пресека са међном линијом бившег комплекса ЈКП-а Водовод и канализација, скреће десно,
наставља међном линијом комплекса, пресеца Дивостински поток, иде међном линијом бившег
комплекса Аутосаобраћаја све до Улице Марка Симовића, скреће десно, продужава овом улицом до
Улице краља Милутина, скреће десно, иде Улицом краља Милутина до Улице Љубише Богдановића,
скреће лево, наставља овом улицом и Улицом Душана Урошевића до Улице Драге Тодоровић, скреће
десно, продужава овом Улицом до пресека са правцем међних линија парцела које су наслоњене на
излазну саобраћајницу петље Звезда, скреће лево, иде међним линијама парцела све до Улице
Илинденске, скреће лево, протеже се Улицом Илинденском све до раскрснице са Улицом Миленка
Јовановића, где скреће десно и иде овом улицом до међне линије Хиподрома која се граничи са Спомен
парком, продужава међном линијом Хиподрома, а потом и међним линијама које раздвајају парцеле
Спомен парка и парцеле индивидуалне стамбене изградње све до пресека са правцем Улице копаоничке,
скреће лево, иде до Улице Десанкин венац (крак према Словачком гробљу), скреће десно, наставља
Десанкиним венцем до музеја Крагујевачким жртвама, задржавајући правац улице, продужава све до
међне линије између КП бр. 890 и 891 К.о. Крагујевац 3, иде овом међом и долази до Улице 1300
каплара, скреће десно, иде овом улицом до пресека са Улицом Десанкин венац (кружни пут), скреће
лево, наставља Десанкиним венцем све до пресека са замишљеним правцем Улице Даринке Радовић,
скреће десно, иде овим правцем до раскрснице Улица Даринке Радовић, Војводе Петра Бојовића и
Улице пријатељства, скреће лево, иде Улицом пријатељства до Улице сунчани брег, скреће десно,
наставља овом улицом до Улице Лазара Мићуновића, скреће десно, продужава Улицом Лазара
Мићуновића, а потом и Атинском, обухватајући притом све катастарске, односно грађевинске парцеле

са леве стране Улица Лазара Мићуновића и Атинске а које имају излаз на ове две Улице, све до пресека
са Улицом Љубе Вучковића, затим скреће лево, иде овом улицом до Улице Владимира Роловића, скреће
десно, наставља поменутом улицом обухватајући притом све катастарске, односно грађевинске парцеле
са леве стране које имају излаз на ову Улицу, све до раскрснице са Улицом Авалском, где скреће лево у
Улицу Авалску и наставља право овом Улицом, обухватајући притом све катастарске, односно
грађевинске парцеле са леве стране које имају излаз на ову Улицу, све до Улице Каницове, скреће лево,
наставља овом улицом до Улице Владике Валеријана, скреће десно, иде Улицом Владике Валеријана до
Улице Млавске, скреће десно, продужава овом улицом све до Улице Интернационалних бригада, скреће
лево, и иде до почетне тачке описа границе зоне. Овој Зони припада простор који се налази између
описане границе и простора који припадају I Зони и Екстра зони.
III ЗОНА
Обухвата простор који је дефинисан следећом границом: Почетак је на северу на граници између
К.о. Крагујевац 4 и К.о. Опорница, односно у почетној тачки описа границе ГУП-а Крагујевац 2015
године. Од ове тачке граница описа зоне иде границом ГУП-а у смеру казаљке на сату све до задње
границе парцеле која је оријентисана на Улицу интернационалних бригада, скреће десно, протеже се
задњим међним линијама парцела које су наслоњене на Улицу интернационалних бригада све до пресека
са пројектованом трасом Северне обилазнице, наставља овом обилазницом до пресека са путем за
Јовановац, скреће лево, иде путем за Јовановац до пресека са описаном границом ГУП-а, скреће десно,
продужава границом ГУП-а све до пресека са старим путем за Баточину и наставља старим путем за
Баточину до пресека са правцем Улице дубравске, овим правцем долази до Улице 19. октобра одакле
наставља овом улицом до пресека са Илићевским потоком, скреће лево, иде потоком узводно до пресека
са границом катастарских парцела 3456 и 3457, скреће десно, иде до комплекса Застава оружја (тромеђа
КП бр. 3454, 3458 и 3508 (све К.о. Крагујевац 1), скреће лево, протеже се међном линијом поменутог
комплекса, долази до Улице кошутњачко брдо, иде овом улицом до пресека са Улицом кошутњачки вис,
скреће десно, наставља Улицом кошутњачки вис и њеним правцем све до Бресничке реке, скреће лево,
протеже се реком узводно све до пресека са Улицом др Јована Ристића, пресеца ову улицу, долази до
Улице Слободана Пенезића-Крцуна, иде поменутом улицом до Улице партизанске, скреће десно, иде
овом Улицом до Улице Милића Радовановића, скреће лево, наставља овом улицом до Улице чегарске,
скреће лево, продужава Чегарском до Улице Тихомира Вуксановића-Чиче, скреће десно, иде овом
Улицом до Улице Раше Плаовића, скреће лево, продужава Улицом Раше Плаовића до Улице 9. маја,
пресеца Улицу 9. маја, долази до Реке Ждраљице (код криве ћуприје), скреће десно, наставља низводно
реком до пресека са правцем Улице пиротехничког батаљона, скреће лево, продужава овим правцем и
Улицом пиротехничког батаљона све до пресека са правцем Улице бањалучке, наставља међном
линијом КП бр. 342 и суседних парцела, међном линијом КП бр. 1983, па опет КП бр. 342 и суседних
парцела (све К.о. Крагујевац 2), долази до тромеђе КП бр. 349, 347 и 6421 (Улица брђанска), пресеца
улицу, долази до границе између КП бр. 358 и 366, иде овом међном линијом, задржавајући исту страну
КП бр. 366 граница зоне долази до осовине Јужне обилазнице, скреће лево, протеже се осовином Јужне
обилазнице све до Ердечке петље, скреће десно, иде путем за Ердеч до пресека са правцем осовине
надвожњака код Института, скреће лево, наставља осовином надвожњака до пресека са железничком
пругом Лапово- Краљево, скреће лево, иде пругом до пресека са Улицом Мирослава Ристића, протеже се
описаном границом II зоне све до Улице краљевачког батаљона, односно правца задње међе КП бр.
13778 К.о. Крагујевац 3, скреће лево, иде задњим међама катастарских парцела дуж Улице краљевачког
батаљона, долази до границе ГУП-а, скреће десно овом границом, долази до задње међе прве
катастарске парцеле оријентисане на Улицу краљевачког батаљона, скреће десно, наставља задњим
међама свих катастарских парцела које су наслоњене на Улицу Краљевачког батаљона све до Улице
Дедиње, наставља од Улице Милана Обрадовића, скреће лево, иде овом улицом и долази до Улице
Мирка Стојисављевића, скреће десно, наставља наведеном улицом до Улице Драге Тодоровић, скреће
лево, иде овом улицом, па Улицом Ангелине Недељковић и њеним правцем долази до границе Спомен
парка, наставља границом Спомен парка све до Улице Пера Хансона, иде овом улицом до пресека са
задњом међом КП бр. 622 К.о. Крагујевац 3 (посматрано са Улице горњомилановачке), скреће лево, иде
задњим међама катастарских парцела које су наслоњене на поменуту улицу све до границе ГУП-а,
скреће десно, иде границом ГУП-а, пресецајући Горњомилановачку улицу, долази до задње међе
катастарске парцеле на супротној страни улице, скреће десно, наставља задњим међама катастарских
парцела које су наслоњене на Улицу горњомилановачку све до међне линије између КП бр. 8639 и 8651
К.о. Крагујевац 4, скреће лево, иде међом КП бр. 8693, долази до међне линије са КП бр. 8663, протеже
се међама ове парцеле са суседним све до тромеђе КП бр. 8663, 7642 и 8664 (Језеро), пресеца КП бр.

8664, долази до крајње тачке Улице Драгише Витошевића, скреће десно, иде овом улицом до пресека са
Улицом Николе Вујачића, скреће десно, наставља овом улицом до пресека са Улицом Стефана
Здравковића, скреће лево, иде овом улицом до Улице Лазара Мићуновића, скреће десно, продужава
Улицама Лазара Мићуновића и Букурешком до Улице Белодримске, скреће лево, наставља овом улицом
до Улице Владимира Роловића, пресеца ову улицу и наставља Улицом цветном до Улице шестог пука,
скреће десно, иде овом улицом до Улице Симе Марковића, скреће лево, продужава Улицом Симе
Марковића до Улице Добропољске, скреће десно, иде овом улицом до Улице Божидара Масларића,
скреће десно, протеже се овом улицом до Улице Цељске, скреће лево, иде овом улицом до Улице
Повленске, где скреће десно и иде овом Улицом до раскрснице са Улицом Солинском где наставља
даље Солинском улицом, долази до међне линије катастарске парцеле која припада Окружном затвору,
иде границом ове парцеле до Улице интернационалних бригада, скреће лево, продужава овом улицом,
пресеца Реку Угљешницу, скреће лево првом међном линијом парцеле која се наслања на Улицу
интернационалних бригада и долази до њене задње међне линије одакле скреће десно и наставља
задњим међним линијама катастарских парцела које се наслањају на Улицу интернационалних бригада
све до пресека са границом ГУП-а, одакле граница зоне скреће десно и долази у почетну тачку описа.
IV ЗОНА
Обухвата простор између границе III Зоне и описане границе Генералног урбанистичког плана
града Крагујевца.
V ЗОНА
Обухвата простор између описане границе Генералног урбанистичког плана града Крагујевца и
описане границе Просторног плана града Крагујевца.

