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На основу члана 7. став 3. Одлуке о објављивању аката у ‘‘Службеном листу града 
Зрењанина‘‘ (‘‘Службени лист града Зрењанина‘‘, бр. 14/17), даје се 
 
 

ИСПРАВКА ТЕХНИЧКЕ ГРЕШКЕ У РЕШЕЊУ 
о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности  

за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији града Зрењанина  
и одређивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности  

на основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за непокретности 
обвезника који не воде пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони 

 
I 

 У Решењу Градског већа  о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2022. годину на територији града 
Зрењанина и одређивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности на 
основу којих је за текућу годину утврђена основица пореза на имовину за  непокретности 
обвезника који не воде пословне књиге које се налазе у најопремљенијој зони број 06-159-1/21-
III од 25.11.2021. године објављеном у ‘‘Службеном листу града Зрењанина‘‘, бр. 29/21, врши 
се исправка тако што се у тачки II , у табеларном прегледу код редног броја 7 речи: ‘‘гаражна 
места‘‘ замењују речима ‘‘ помоћни објекти‘‘. 

 
II 

 Ову исправку објавити у ‘‘Службеном листу града Зрењанина‘‘.  
 
 СЕКРЕТАР 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Светлана Грујић, с.р. 
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