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На основу члана 6, члана  7. члана 11 и  члана 15. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 , 99/2013 – усклађени дин.изн. и125/2014), 

члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07)и члана 10 став 1 тачка 

4 и члана 13 став 1 тачка 3 Статута општине Жабари ("Службени гласник општине Жабари", бр. 

7/2008), Скупштина општине Жабари на седници од  16.12.2015. године, донела је 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1  

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају 

правна и физичка лица за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Жабари и 

утврђује се висина, олакшице, рокови и начин плаћања.  

Висина комуналне таксе утврђује се таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке.  

Члан 2  

Комуналне таксе уводе се за:  

1. истицање фирме на пословном простору;  

2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и сл.);  

3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;  

4. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија, у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности; 

5. држање средстава за игру (забавне игре); 

6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог 

коришћења; 

7. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. 

Члан 3 

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано 

плаћање комуналне таксе. 

Члан 4 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање комуналне таксе. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 
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Члан 5 

На територији општине Жабари комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у 

смислу закона којим се уређује рачуноводство и по деловима територије, односно у зонама у којима 

се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе. 

Члан 6 

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да поднесе пријаву за 

утврђивање обавеза по основу комуналне таксе надлежном Одсеку за утврђивање и наплату 

локалних прихода, до 15. марта у години за коју се врши утврђивање таксе, као и да сваку насталу 

промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Обавеза плаћања ове таксе утврђује се решењем по оснивању предузећа или радње, а надаље по 

службеној дужности у континуитету све док постоји обавеза плаћања таксе по овом тарифном броју. 

Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре који обављају делатност на 

територији општине Жабари, а обвезници су комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору дужни су да најкасније до 15. марта текуће године доставе доказ о висини годишњих 

прихода у претходној години као и доказ о разврставању у средња или велика правна лица ако је 

било промена у статусу. 

Предузетници који обављају делатност на територији општине Жабари, а у претходној години су 

остварили приход преко 50.000.000 дин. дужни су да поднесу пореску пријаву за локалну комуналну 

таксу за текућу годину. 

Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на 

пословном простору, саставни је део ове Одлуке. 

Члан 7 

Утврђивање, наплату и контролу локалних комуналних такси врши Одељење за буџет и финансије – 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода, односно организациона јединица Општинске 

управе општине Жабари која су наведена у Таксеној тарифи као надлежни органи. 

У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, 

повраћаја, застарелости, наплате, принудне наплате и осталог што није посебно уређено овом 

одлуком, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

Изузетно, висина комуналне таксе утврђене овом одлуком може се мењати у случају доношења 

закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе. 

 

Члан 8 

 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода  и 

Одељење за општу управу, заједничке и инспекцијске послове. 

Члан 9 

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за трезор 

Републике Србије, прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 

прихода и распореду средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр. 104/11... и 63/2015). 

Члан 10 

Ако таксени обвезник не обрачуна и не уплати комуналну таксу или не поднесе тачну и потпуну 

пријаву или не пријави тачну промену података на начин и у роковима прописаним овом одлуком, 

или на захтев овлашћеног лица Одељења локалне пореске администрације не достави податке, 

информације и документацију, казниће се за прекршај новчаном казном: 

- правно лице од 50.000 до 100.000 динара; 
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- одговорно лице у правном лицу од 2.500 до 50.000 динара; 

- предузетник од 5.000 до 50.000 динара. 

Члан 11 

Саставни део ове одлуке представља Таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и услуге. 

Члан 12  

Подручја, односно зоне по тарифним бројевима утврђене су Одлуком  о утврђивању зона за обрачун 

пореза на имовину ("Сл. гласник општине Жабари", бр. 6/2014).  

Члан 13 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 

("Службени гласник општине Жабари“, број 6/14). 

Члан 14 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику општине 

Жабари", а примењиваће се од 01.01.2016. године.  

 

 

У Жабарима,16.12. 2015. године                

Број:  020-74/2015-01 

 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ ЖАБАРИ 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Саша Беговић,с.р. 
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ТАКСЕНА ТАРИФА  

Тарифни број 1 

1. За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем износу зависно од зоне и врсте 

делатности и то: 

1.1. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у СРЕДЊА правна лица, 

као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 

50.000.000,00 динара, осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-

привреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                               75.000,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              67.500,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             67.500,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            60.000,00 

 

1.2. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА правна лица, 

осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 

производима производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-привреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                               94.340,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              84.900,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             67.500,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            60.000,00 

 

3. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност банкарство, 

осигурање имовине и лица, поштанске, мобилне и телефонске услуге плаћају у пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                            160.000,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                            160.000,00  

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                           144.000,00     

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                          129.600,00  
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4. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност трговина нафтом и 

нафтиним дериватима производња и трговина на велико дуванским производима, електропривреде плаћају у 

пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                             198.000,00     

- ПРВА ЗОНА                                                                                                            198.000,00   

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                           178.200,00   

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                          160.180,00  

 

5. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека плаћају у пуном износу и 

то: 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                            226.000,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                            226.000,00   

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                           203.400,00   

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                          183.060,00   

 

НАПОМЕНА:  

1. Такса по овом тарифном броју плаћа се за седиште, представништво и сваку пословну јединицу, 

односно за сваку истакнуту фирму.  

Фирма у смислу ове таксене тарифе јесте сваки истакнути назив или име који упућује на то да 

правно или физичко лице обавља делатност.  

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа 

само за једну фирму.  

Ако се у једном објекту налази више правних лица или предузетника који обављају одређену 

делатност и имају истакнуту фирму, такса се обрачунава и плаћа за сваку истакнуту фирму.  

Таксена обавеза из овог тарифног броја настаје даном уписа у регистар код Агенције за регистрацију 

привредних субјеката и других надлежних органа. 

  2.Такса за фирму плаћа се за седиште правног лица у прописаном износу, а умањује за 80% у 

односу на висину таксе у одговарајућој зони за сваку  наредну пословну јединицу правног лица које 

има седиште на територији општине Жабари. 

3.. Утврђивање, контролу и наплату таксе по овом тарифном броју врши Одељење за буџет и 

финансије – Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода. 

4. Предузетници за време привремене одјаве и правна лица у поступку ликвидације, реструктуирања  

и стечаја су ослобођени су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору. 

Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета општине 

Жабари и јавна предузећа и установе чији је оснивач општина Жабари. 

Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације и слично, ослобођени су плаћања 

таксе за истицање фирме. 
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5. Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се занатске радње старих заната и домаће 

радиности у смислу члана 3. и 4. Правилника о одређивању послова који се сматрају уметничким и 

старим занатима односно пословима домаће радиности ("Сл. гласник РС", број 9/96).  

5. Такса по овом тарифном броју утврђује се годишње решењем Одељења за буџет и финансије – 

Одсека за утврђивање и наплату локалних прихода, односно сразмерно времену истицања фирме, а 

плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја, на уплатни рачун јавних прихода 

број 840-716111843-35.  

6. До доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину такса се плаћа аконтационо у висини 

обавезе за последње тромесечје године која претходи години за коју се утврђује и плаћа такса.  

7. Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода је дужно да води евиденцију обвезника ове 

таксе. 

Тарифни број 2  

1.За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и сл.)утврђује се такса у годишњем износу и то: 

1.1. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у СРЕДЊА правна лица, 

као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 

50.000.000,00 динара, осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања 

имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 

дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-

привреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                                7.500,00    

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                6.750,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                               6.750,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                              6.000,00 

 

1.2. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у ВЕЛИКА правна лица, 

осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 

производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 

производима производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-привреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                                 9.434,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                8.490,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                               6.750,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                              6.000,00 

 

3. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност банкарство, 

осигурање имовине и лица, поштанске, мобилне и телефонске услуге плаћају у пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                               16.000,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              16.000,00 
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-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             14.400,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            12.960,00 

 

4. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност трговина нафтом и 

нафтиним дериватима производња и трговина на велико дуванским производима, електропривреде плаћају у 

пуном износу и то: 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                              19.800,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              19.800,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             17.820,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            16.018,00 

 

5. таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована делатност казина, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека плаћају у пуном износу и 

то: 

- ПРВА ЗОНА – најопремљенија                                                                              22.600,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                              22.600,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                             20.340,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                            18.306,00 

 

НАПОМЕНА:  

1.Рекламни панои су: 

А) огласни објекти (огласни стубови, панои или огласне табле, односно плакатна места), 

Б) наменски постављени конзолни панои над јавном површином, или слободно стојећи панои или 

експонати на објекту, или у простору са исписаним рекламним порукама у које спадају и 

транспарентне рекламе исписане на платну или сличном материјалу које се постављају изнад 

коловозних површина на висини од најмање 4,50 м од површине коловоза. 

2. Обвезник таксе је правно лице и предузетник који поставља рекламни пано, односно чија се фирма 

истиче и исписује ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини. 

3. Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије – Одсек за 

утврђивање и наплату локалних прихода, а на основу решења које издаје Одељења за привреду, 

урбанизам и друштвене делатности. 

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је дужан да 

пријави Одељењу за привреду, урбанизам и друштвене делатности најкасније 5 дана пре дана 

настанка промене. Одељење за привреду, урбанизам и друштвене делатности ће обавестити Одсек за 

утврђивање и наплату локалних прихода о настанку исте. 

4. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета општине 

Жабари, организатори манифестација када је покровитељ општина Жабари и јавна предузећа и 

установе чији је оснивач општина Жабари.  

Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације, посмртне објаве и огласи  и 

слично, ослобођени су плаћања таксе. 

5. Такса из овог тарифног броја плаћа се и за рекламне паное и натписе постављене на посебним 

објектима за рекламирање, плакатирање и оглашавање; стубовима јавне расвете, конзолним и 
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ротирајућим рекламним таблама; транспарентним таблама између стубова и на објектима (разапета 

платна) и другим сличним објектима, у појасу улице окренутим ка јавној површини.  

6. Таксу из овог Тарифног броја обвезник плаћа месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то 

до15. у месецу за претходни месец,  на уплатни рачун јавних прихода број 840-714431843-12.  

 

 

Тарифни број 3  

1. Локална комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила, утврђује се у 

следећим износима: 

 

1) за теретна возила: 

 

- за камионе до 2 т носивости - 1.600 динара, 

 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  - 2.140 динара, 

 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости  - 3.750 динара, 

 

- за камионе преко 12 т носивости  - 5.350 динара; 

 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  - 530 динара; 

 

3) за путничка возила: 

 

- до 1.150 цм3  - 530 динара, 

 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  - 1.070 динара, 

 

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  -  1.600 динара, 

 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 -  2.140 динара, 

 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 -  3.220 динара, 

 

- преко 3.000 цм3 -  5.350 динара, 

 

4) за мотоцикле: 

 

- до 125 цм3 -  430 динара, 

 

- преко 125 цм3 до 250 цм3  -  640 динара, 

 



9 
 

- преко 250 цм3 до 500 цм3  - 1.070 динара, 

 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3  - 1.290 динара, 

 

- преко 1.200 цм3  - 1.600 динара; 

 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту  - 50 динара; 

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

 

- 1 т носивости  - 430 динара, 

 

- од 1 т до 5 т носивости  - 750 динара, 

 

- од 5 т до 10 т носивости  - 1.020 динара, 

 

- од 10 т до 12 т носивости -  1.390 динара, 

 

- носивости преко 12 т -  2.140 динара; 

 

7) за вучна возила (тегљаче): 

 

- чија је снага мотора до 66 киловата  - 1.600 динара, 

 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата  - 2.140 динара, 

 

- чија је снага мотора од 96-132 киловата  - 2.680 динара, 

 

- чија је снага мотора од 132-177 киловата -  3.220 динара, 

 

- чија је снага мотора преко 177 киловата  - 4.290 динара; 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела  - 1.070 динара. 

 

Највиши износи локалне комуналне таксе усклађују се годишње, са годишњим индексом 

потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се 

заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара 

заокружује на десет динара. 

 

Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог члана, 

основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи локалне комуналне 

таксе. 

 

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају: 
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1) особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, 

које се на њено име прво региструје у једној години; 

2) особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу 

неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се 

на њено име прво региструје у једној години; 

3) родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима 

родитељи непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног 

од њих, прво региструје у једној години; 

4) организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са 

инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом за возила прилагођена искључиво 

за превоз њихових чланова; 

Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за специјална возила јавних комуналних 

предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, као и за она возила за која се не плаћа 

накнада за употребу и коришћење путева, сходно Закону о јавним путевима. 

Лица која испуњавају услове за остваривање права из ове тачке, подносе доказе о 

испуњености услова за годину у којој се врши регистрација. 

Такса из овог тарифног броја плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-714513843-04.  

Тарифни број 4  

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, 

осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и 

домаће радиности, од сваког целог или започетог квадратног метра коришћеног простора плаћа се 

такса у дневном износу и то:  

1. За киоске и друге привремене монтажне објекте у дневном износу плаћа се, и то:  

- ПРВА ЗОНА - најопремљенија                                                                                        5,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       4,00 

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      4,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,00                

 

2. За покретне тезге, столове и сл, на којима се врши продаја робе, плаћа се дневно, и то:  

- ПРВА ЗОНА - најопремљенија                                                                                      20,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                     15,00    

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                    15,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                   10,00 

 

3. За уређаје и конзерваторе за сладолед, кремове, кокице и освежавајућа безалкохолна пића плаћа се 

по апарату дневно, и то:  

- ПРВА ЗОНА - најопремљенија                                                                                       10,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       9,00    

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      8,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     6,00 



11 
 

 

4. За коришћење јавних површина од стране угоститељских објеката за обављање угоститељске 

делатности у  башти отвореног типа плаћа се дневно по квадратном метру, и то:  

- ПРВА ЗОНА - најопремљенија                                                                                        6,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       5,00    

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      5.00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,00 

 

5. За коришћење јавних површина од стране угоститељских објеката за обављање угоститељске 

делатности у  башти затвореног типа плаћа се дневно по квадратном метру, и то:  

- ПРВА ЗОНА - најопремљенија                                                                                        6,50 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       5,50    

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      5,50 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,50 

 

6. За коришћење јавне површине за продају цвећа такса се плаћа дневно по м
2
 у износу од 2,00 

динара.  

7. За приређивање изложби, за забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи плаћа се 

дневно по м
2
 5,00 динара.  

8. За коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања сајмова, културних и других 

јавних приредби, вашара, осмомартовских празника, новогодишњих и ускршњих празника на 

локацијама које утврди Општинско веће општине Жабари решење доноси Одељење за општу управу, 

заједничке и инспекцијске послове, а такса се утврђује дневно по м
2
 у износу од 300,00 динара без 

обзира на зону.  

9. за постављање изложбених пултова за излагање и продају робе која се продаје у објекту, плаћа се 

дневно по квадратном метру, и то:  

- ПРВА ЗОНА - најопремљенија                                                                                        6,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                       5,00    

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                      5.00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                     3,00 

 

НАПОМЕНА:  

1. Таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење за буџет и финансије – Одсек 

за утврђивање и наплату локалних прихода, а на основу решења које издаје Одељења за 

привреду, урбанизам и друштвене делатности сходно Одлуци о комуналном уређењу 

(„Службени гласник општине Жабари“, број 7/14). Одељење за привреду, урбанизам и 

друштвене делатности дужно је да један примерак решења достави Комуналној  инспекцији и 
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Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, осим тачке 8 овог тарифног броја која је у 

надлежности Одељења за општу управу, заједничке и инспекцијске послове. 

2. Такса за коришћење тротоара и простора на јавним површинама из тачке 1, тачке 4, тачке 5 и тачке 

9  из овог тарифног броја плаћа се  до 15-ог у месецу за претходни месец на основу задужења Одсека 

за утврђивање и наплату локалних прихода, а на основу решења Одељења за привреду урбанизам и 

друштвене делатности, а за остале обвезнике по овом тарифном броју  приликом издавања решења 

од стране надлежног Одељења сходно Одлуци о комуналном уређењу.  

3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају директни и индиректни корисници буџета општине 

Жабари, организатори манифестација када је покровитељ општина Жабари и јавна предузећа и 

установе чији је оснивач општина Жабари на површинама јавне намене које су им поверене на 

управљање, коришћење и одржавање.  

4. Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора на јавним 

површинама ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких 

заната и домаће радиности.  

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности продаје и нека друга роба, онда се такса плаћа у целокупном прописаном износу из овог 

тарифног броја.  

5. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741531843-77.  

Тарифни број 5  

1. За држање средстава за игру ("забавне игре") утврђује се такса сразмерно времену коришћења, и то 

дневно: 

- ПРВА ЗОНА - најопремљенија                                                                                      17,00 

- ПРВА ЗОНА                                                                                                                     15,00    

-ДРУГА ЗОНА                                                                                                                    15,00 

- ТРЕЋА ЗОНА                                                                                                                   13,00 

 

НАПОМЕНА:  

1. Под забавним играма у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, 

видео-аутоматима, флиперима и другим сличним направама које се стављају у погон помоћу новца 

или жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у којима се учествује уз наплату, а у којима 

учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима, већ право на једну или 

више бесплатних игара исте врсте.  

2. Таксени обвезник ј дужан да пријави држање средстава  за игру Одељењу за буџет и финсније – 

Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, која врши задужење по овом тарифном броју.  

Пријава је саставни део Одлуке. 

3. Такса се плаћа на рачун број 840-714572846-29 сразмерно времену коришћења до 15. у месецу за 

претходни месец. 

Тарифни број 6  
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За коришћење слободне површине за кампове, постављање шатора или друге облике привременог 

коришћења плаћа се за сваки квадратни метар заузете површине дневно у износу од 10,00 динара.  

НАПОМЕНА:  

Комуналну таксу из овог тарифног броја наплаћује Одељење надлежно за комуналне послове, 

приликом издавања решења којим се одобрава коришћење простора за кампове, постављање шатора 

или друге објекте привременог коришћења. 

 

Тарифни број 7  

1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова 

(постављањем скела, заштитних ограда и грађевинских машина за монтажне и привремене објекте 

који служе за потребе градилишта и сл.) утврђује се комунална такса дневно и то:  

- при изградњи објеката дневно по м
2
 заузете површине  30,00 

динара 

2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара 

дневно по м
2
 плаћа се  

40,00 

динара 

3. При заузимању јавних површина које захтевају забрану кретања возила и пешака и 

паркирања возила дневно плаћа се  

300,00 

динара 

НАПОМЕНА:  

1. Такса из тарифног броја 7 плаћа се сразмерно времену коришћења.  

2. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја повећава се за 50% уколико се дозвољени рок за 

раскопавање, односно заузимање јавних површина продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи 

више од 15 дана такса се повећава за 100%.  

3.Комуналну таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период од дана почетка градње, 

односно заузећа јавне површине до завршетка грађевинских радова, односно уклањања грађевинског 

материјала. 

4. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се заузимање јавне површине врши за 

изградњу и одржавање коловоза или друге јавне површине, за отклањање хаварије на инсталацијама 

водовода, канализације, као и за извођење радова на изградњи и реконструкцији водовода, 

канализације, када се ови радови финансирају из средстава иностране помоћи по одређеним 

донаторским програмима или по програмима јавних комуналних предузећа који се финансирају из 

средстава буџета општине. 

5. Таксу из тачака од 1. до 3. овог тарифног броја утврђује,  наплаћује и контролише Одељење општу 

управу, заједничке и инспекцијске послове приликом издавања одобрења за раскопавање односно 

заузеће јавне површине.  

6. Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун јавних прихода број 840-741535843-08. 
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Општина Жабари 

Општинска управа Жабари 
 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 
 

  

  

ПРИЈАВА 

ЗА УТВРЂИВАЊЕ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

за _______ годину 

 

 ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ТАКСЕ   

  

1. Пословно име (фирма)   

   

2. Порески идентификациони број (ПИБ) 
 

  

                    

   

3. Матични број (правног лица, односно предузетника) 
 

    

                

   

4. Шифра претежне делатности 
 

       

          

   

5. Име и презиме (овлашћеног лица, односно власника)   

   

6. Јединствен матични број грађана (ЈМБГ)                           

   

7. Подаци о седишту правног лица, односно пребивалишту предузетника 
          

   

7.1. Општина   

   

7.2. Место   

   

7.3. Улица   

   

7.4. Број и слово 
 

       

          

   

7.5. Спрат, број стана и слово 
 

    

    

 

          

   

8. Број телефона или факса 
  

      
 

              

   

9. Е-mail   

 
 10. Пословни приход- за период 01.01.-31.12.___ (у 000 динара) 

     

                

 
  11. Разврставање за текућу годину    

   

 ПОДАЦИ О ИСТИЦАЊУ ФИРМЕ  НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 
  

  

1. На адреси седишта фирме:   

  

  Општина   

   

  Место   

   

  Улица   

   

  Број и слово 
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Спрат, број стана и слово 

      
    

 

          

    Датум истицања фирме 
  

 

    

 

    

 

        

 
 

         
     Површина пословног простора у м2 

  
       

        

 
 
 2.  На адреси ван седишта фирме (издвојени пословни простор): 

 
 

Р.б. 
Назив и адреса пословне јединице, огранка, заступништва 

и сл. 

Датум истицања 

фирме 

Разврставање 

фирме       

Површина 

пословног 

простора у 

м2 

 

           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
           

 
 Напомена: 

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да поднесе пријаву за утврђивање обавеза по основу комуналне 

таксе надлежном Одсеку за утврђивање и наплату локалних прихода, до 15. марта у години за коју се врши утврђивање таксе, као и да сваку 

насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Обавеза плаћања ове таксе утврђује се решењем по оснивању предузећа или радње, а надаље по службеној дужности у континуитету све док 

постоји обавеза плаћања таксе по овом тарифном броју. 

Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре који обављају делатност на територији општине Жабари, а обвезници су 

комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужни су да најкасније до 15. марта текуће године доставе доказ о висини годишњих 

прихода у претходној години као и доказ о разврставању у средња или велика правна лица ако је било промена у статусу. 

Предузетници који обављају делатност на територији општине Жабари, а у претходној години су остварили приход преко 50.000.000 дин. дужни су 

да поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за текућу годину. 

 

  

  

 Напомена обвезника:   

  

 Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни. 

 -------------------------------------            ---------------------------        м.п.                           ------------------------------------------------ 

         (место)                                                  (датум)                                            (потпис одговорног лица-подносиоца пријаве) 
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Образац ПП ЗИ  

ОПШТИНА ЖАБАРИ – ОПШТИНСКА УПРАВА 

ОДЕЉЕЊА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 

Одсек за утврђивање и наплату локалних прихода 

ПРИЈАВА 

ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ за 20__ годину  

   

1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ  

   

1.1  Фирма - пословно име    

   

1.2  Порески идентификациони број (ПИБ)  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  

   

1.3  Име и презиме власника (оснивача)    

   

1.4  Матични број (правног лица, односно предузетника)  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

   

1.5  Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I  

   

1.6  Подаци о седиšту / пребивалиšту    

   

   1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-маил  

   

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ  

   

2.1  Претежна делатност (назив и шифра)  I_I_I_I_I_I_I_I_I  

   

2.1.1  Адреса објекта у коме се приређују забавне игре    

   

2.1.2  Адреса објекта у коме се приређују забавне игре    

   

3. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИРЕЂИВАЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА 

СЛЕДЕЋИМ АПАРАТИМА  

   

Р.Б.  ВРСТА АПАРАТА  МАРКА/ТИП  УКУПАН БРОЈ АПАРАТА  СЕРИЈСКИ БРОЈ АПАРАТА  

3.1              

3.2              

3.3              

3.4              

3.5              

3.6              
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3.7              

НАПОМЕНА: На основу члана 6. Одлуке о локалним комуналним таксама општине Жабари 

обвезници комуналне таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве надлежном Одељењу у 

року од 15 дана од дана настанка промене.  

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  

   

   

   

Попуњава подносилац пријаве  

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и 

тачни:  

   

____________________  ____________________  М.П.  ____________________  

(место)  (датум)     (потпис одговорног лица - подносиоца 

пријаве)  

   

Попуњава Одељење за буџет и финансије –Одсек за утврђивање и наплату лок.прихода  

Потврда о пријему пријаве  
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