
На основу члана 60. а у вези са чланом 6. Закона о финансирању локалне 
самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 6 став 3 и 4, члана 7а 
став 4 и 7. и члана 38б став 1. Закона о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/01... 
57/12 – одлука УС и 47/13),члана 36 став 1. тачка 2. Закона о изменама и допунама закона о
порезу на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 47/13), и члана 13. Статута општине Жабари 
("Сл. гласник општине Жабари", бр. 7/08) Скупштина општине Жабари, на седници од 
30.09.2013.године, донела је

ОДЛУКУ О УТВРЂИВАЊУ ЗОНА

Члан 1 

Овом одлуком утврђују се зоне, као корективни елемент, за утврђивање вредности 
непокретности за обрачун годишњег пореза на имовину на територији општине Жабари у 
зависности од тржишне вредности објеката и земљишта, комуналне опремљености и 
опремљености јавним објектима, покривености планским документима и развојним 
могућностима локације и осталим условима.

Члан 2 

Према погодности које пружа локација на којој се непокретност налази, утврђују се 
следеће зоне: ПРВА зона; ДРУГА зона; ТРЕЋА зона 

Члан 3 

Зоне обухватају делове територије општине Жабари и то: 

ПРВА ЗОНА 

Обухвата подручје седиште општине Жабари – насељено место Жабари.

У оквиру ПРВЕ ЗОНЕ одређује се најопремљенија зона и то: улица Кнеза Милоша 
(лева и десна страна)  од броја 24 до броја 118.

ДРУГА ЗОНА 

Обухвата подручје насељених места: Породин, Симићево, Ореовица, 
Александровац, Влашки До

ТРЕЋА ЗОНА 

Обухвата подручје насељених места: Витежево, Четереже, Брзоходе, Кочетин, 
Полатна; Сибница, Миријево, Свињарево, Тићевац

Члан 4

Ову Одлуку спроводиће Општинска управа општине Жабари – Одсек за утврђивање
и наплату локалних прихода.

Члан 5



Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Жабари“ и на интернет 
страни општине Жабари.  

Члан 6 

Ова одлука ступа на снагу у року од осам дана од дана објављивања у "Службеном 
гласнику општине Жабари“, а примењиваће се од 01.01.2014. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБАРИ
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