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На  основу  члана 20. став 1. тачка 9 Закона  о локалној  самоуправи („Сл. гласник  РС“ бр. 

129/2007) Статута  Општине  Жагубица (''Службени гласник општине Жагубица'', 

бр.6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014), 

 Скупштина  општине  Жагубица  на   својој  седници  одржаној 30. 03. 2015 године, донела је  

    

ОДЛУКУ  

О УСВАЈАЊУ ИЗМЕНЕ ПЛАНА КАПИТАЛНИХ  ИНВЕСТИЦИЈА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА  

У ПЕРИОДУ  ОД 2015. ДО 2019. ГОДИНЕ 

 

Члан 1. 

Усваја  се  Измена Плана  капиталних  инвестиција  Општине  Жагубица    за  период   од  2015-

2019. године.  

 

Члан 2. 

Измена Плана капиталних инвестиција врши се тако што се мења: 

-укупна вредност капиталног пројекта водоснабдевање на подручју општине Жагубица за 

период 2015-2019 износ 188.875.000,оо замењује се износом 198.353.473,оо динара; 

-укупна вредност инвестиција за пројекат водоснабдевања на подручју општине Жагубица за 

2015.годину износ 33.100.000,оо замењује се изнсом 43.078.473,оо динара; 

-укупна вредност пројекта водовод Сиге-Милановац-Крупаја за 2015.годину,износ 

28.600.000,оо замењује се износом 38.578.473,оо динара; 

-укупна вредност капиталног пројекта –фекална канализација на подручју општине Жагубица за 

период 2015 – 2019,износ 388.500.000,оо замењује се износом 391.000.000,оо. 

-укупна вредност пројекта фекална канализација Жагубица,износ 157.000.000,оо замењује се 

износом 159.500.000,оо динара. (износ инвестиције у 2015.години повећава се са 1.500.000,оо динара на 

14.000.000,оо динара тако што се износ инвестиција у 2016. години смањује са 20.000.000,оо на 

10.000.000,оо динара а тих десет милиона пребацује на инвестиције у 2015.години и уваћава за још 

2.500.000,оо динара).  . 

.  

Члан 3.  

Саставни  део   ове  од Одлуке  је  Измењени План  Капиталних  инвестиција  дат  као   

табеларни   приказ   приоритета  пројеката. 

 

Члан 9. 

Ова Одлиука ступа на снагу даном доношења и биће објављена у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-288/2015 

Ж а г у б и ц а 

                                                                        П Р Е Д С Е Д Н И К  

                                                                        Милена  Пајић 

 

На  основу члана 33. став 1.  и члана 36. став 1. и 2. Закона  о  јавном  дугу  („Сл. гласник РС „ 

бр. 61/2005, 107/2009 и 78/2011), члана 32. став 1. тачка 15.  а у вези  са  чланом  66. став 3.  Закона  о 

локалној  самоуправи  („Службени гласник  РС“  број 129/07)  и члана  40.  Статута  Општине  Жагубица 

(''Службени гласник  општине Жагубица'' број. 6/2008,4/2009,3/2011 и 14/2014), 

 Скупштина  општине  Жагубица ,на  својој   седници    одржаној 30. 03. 2015. године, донела  је:  

 

 

 

ОДЛУКУ 

  О  ЈАВНОМ  ЗАДУЖИВАЊУ  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

 

Члан 1. 

ОПШТИНА  ЖАГУБИЦА   задужује  се    дугорочно  за   финансирање  капиталних  

инвенстиционих  расхода  у износу  од 40.000.000,00 динара.  

 

 

Члан 2. 
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Средства  из  члана 1. Ове  Одлуке   у   целокупном  износу  користиће  се  за: 

-27.500.000,00 динара  – Доградња  система  за   водоснабдевање  насеља Сиге, Милановац и           

                                          Крупаја  у Општини  Жагубица; 

 -12.500.000,00 динара  - Изградња  Постројења  за пречишћавање отпадних вода- Жагубица; 

 

 

Члан 3.  

Овлашћује  се   председник   општине Жагубица да  по  добијеној  сагласности   од  стране  

Министарства  финансија   и   спроведеној  јавној  набавци услуга  кредита   за  финансирање  

капиталних    инвенстиционих  расхода, закључи  уговор   о дугорочном кредиту са   најповољнијим  

понуђачем. 

 

 

Члан 4. 

Ова  одлука  ступа  на  снагу   даном  доношења и биће објављена  у   ''Службеном   глансику 

општине  Жагубица'' 

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-286/15  

Ж а г у б и ц а 

 П Р Е Д С Е Д Н И К 

Милена Пајић 

 

 

На основу члана 6. 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 

62/06 и 93/12) и чл. 15. став 1. тачка 5. и чл. 40 став 1. тачка 3. Статута општине Жагубица („Сл.гласник 

општине Жагубица“ број 6/2008,4/2009 и 3/2011 и 14/2014),  

Скупштина општине Жагубица, на седници одржаној дана 30. 03. 2015 године, донела је 

 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на 

територији општине Жагубица. 

 

Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање локалних комуналних такси. 

 

Члан 3. 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1. Истицање фирме на пословном простору, осим истицања назива државних органа и 

организација и органа локалне самоуправе, 

2. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, 

3. 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 из домаће радиности, 

4. Држање средстава за игру (билијар, стони фудбал, видео игре и сл.), 

5. Коришћење рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 

(коловози, тротари, зелене површине, бандере и сл.) 

6. Заузеће јавне површине грађевинским и другим материјалом. 

 

Члан 4. 

 Комуналне таксе из члана 3. тачке 3,4,5 и 6. Одлуке утврђују се сразмерно времену коришћења 

права, предмета и услуга а из чл.3. тачке 1. 2. и 5. Одлуке утврђује се у годишњем износу. 

 

Члан 5. 
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 Комуналне таксе плаћају се по таксеној тарифи која је саставни део ове Одлуке, по решењу 

надлежног органа за коришћење права предмета или услуга на подручју општине Жагубица. 

 Комунална такса из члана 3. став 1. тачке 4. Одлуке плаћа се у року од 3 дана од дана 

подношења захтева. Уколико се комунална такса не плати у року захтев ће бити одбијен. 

 

 

Члан 6. 

 Решење о утврђивању комуналне таксе за истицање фирми доноси Одељење за финансије и 

буџет-Служба локалне пореске администрације Општинске управе општине Жагубица. 

 У погледу принудне наплате таксе, обнова поступка, жалбе, повраћаја, застарелости, обрачуна 

камате и казне примењује се одредба Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 7. 

 Обвезник локалне комуналне таксе из члана 3. тачке 1.  дужан је да поднесе пријаву Служби 

локалне пореске администрације, општине Жагубица, пре почетка коришћења права предмета и услуга 

за чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме најкасније до 1. 

марта године за коју се такса утврђује на обрасцу који је саставни део ове одлуке. 

 

Члан 8. 

 Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву, таксена обавеза ће се утврдити на 

основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијског надзора. 

Члан 9. 

 Комуналне таксе по појединим тарифним бројевима могу се утврдити по зонама у којима се 

налазе објекти, површине, односно предмети или врше услуге и то: 

- Зона А – Жагубица, Крепољин 

- Зона Б – Лазница, Суви До, Осаница, Милановац, Сиге, Крупаја 

- Зона Ц – сва остала насеља 

 

Члан 10. 

 У свему осталом што није регулисано овом Одлуком, непосредно се примењују одредбе Закона 

о финансирању локалне самоуправе и Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 11. 

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

општине Жагубица „Службени гласник општине Жагубица“ број 5/2013). 

Члан 12. 

 Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Жагубица“ а примењиваће се од 01. јануара 2015. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

Број:I-01-020-287/15 

Ж а г у б и ц а 

ПРЕДСЕДНИК 

Милена Пајић 

 

 

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ЖАГУБИЦА 

 

 

 Тарифни број 1.  

 За истицање фирме или назива на пословним просторијама такса се утврђује у годишњем 

износу и то: 

 

 А) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 

правна лица и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, 

за све делатности и то: 

 

1) Средња правна лица и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход  од 

50.000.000,00-100.000.000,00 динара фирмарину плаћају у износу од   52.161,00 динара на 

годишњем нивоу. 
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2) Средња правна лица и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход  од 

100.000.001,00 динара и више фирмарину плаћају у износу 104.322,00 динара на годишњем 

нивоу. 

 

Б) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица, за све делатности: 

 

Фирмарину плаћају на годишњем нивоу од 156.483,00. 

 

Ц) Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 

делатност банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и нафтним 

дериватима, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго 

сала, и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека за гране и то: 

 

1 A Банкарске организације 104.322,00 динара 

1 Б Банкарске организације-шалтери 52.161,00 динара 

   

2 А Осигуравајућа друштва-филијале 104.322,00 динара 

2 Б Експозитуре и остали организациони облици 52.161,00 динара 

   

3 А Телекомуникације, мобилна и фиксна телефонија 104.322,00 динара 

3 Б Мобилни оператери 104.322,00 динара 

3 Ц Делатност поште 104.322,00 динара 

   

4  Електродистрибуција 104.322,00 динара 

5  Предузећа за прераду и промет нафте и нафтних 

деривата 

104.322,00 динара 

   

6 Бензинске пумпе- трговина на мало горивом и 

плином 

26.080,00 динара 

   

7 Казина,коцкарнице, кладионице, бинго сале, 

коцкарске услуге и ноћни барови, дискотеке 

52.161,00 динара 

   

8 Производња и трговина на велико дуванским 

производима 

52.161,00 динара 

 

 

У зависности од зоне такса по овм тарифном броју плаћа се: 

- Зона А ............................................100% основног износа 

- Зона Б ............................................. 80% основног износа 

- Зона Ц ............................................ 70% основног износа 

 

НАПОМЕНА:  

 Предузетници и правна лица која су према закону којим се утређује рачуноводство разврстана у 

мала правна лица, а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну 

таксу за истицање фирме на пословном простору. 

 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, 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу до две просечне зараде. 

 Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица, фирмарину плаћају на годишњем нивоу до три просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводства разврстана у велика, средња и 

мала правна лица, а у смислу којим се уређује рачуноводство и предузетници а обављају делатност: 

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, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу до десет 

просечних зарада. 
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Под просечном зарадом у смислу чл. 15 а став 2. 3. и 4. Закона о изменама и допунама закона о 

финансирању локалне самоуправе, сматра се просечна зарада по запосленом остварена на територији 

јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која предходи години за коју се утврђује 

фирмарина према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Предузетници и мала правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство а имају 

годишњи приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за коришћење рекламних 

паноа и за истицање и исписивање фирме ван пословног простора. 

Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 

Обвезници таксе из овог тарифног броја су сва регистрована правна и физичка лица која 

обављају одређену делатност на територији општине Жагубица без обзира да ли је фирма истакнута. 

Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Локална пореска администрација 

општине Жагубица. 

Обвезници плаћања локалне комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да до доношења 

решења за наредну годину, плаћају до 15-ог у месецу за предходни месец аконтацију по основу решења 

из предходне године. 

Таксени обвезници који се региструју у текућој години, у обавези су да у року од 30 дана од 

дана регистрације поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за истицање фирме и исту 

плаћају у износу прописану овим тарифним бројем у року од 15 дана од дана пријема решења о 

задужењу. 

Ако се фирма истакне у току године, обвезник таксе је дужан да поднесе пореску пријаву за 

истицање фирме у року од 30 дана од дана истицања фирме. 

Обвезници овог тарифног броја који у току године престану са обављањем регистроване 

делатности уз приложени доказ – решење о брисању из Агенције за привредне регистре биће 

ослобођени плаћања ове таксе од дана брисања уколико у року од 30 дана од дана настале промене 

обавесте локалну пореску администрацију. 

Обвезници овог тарифног броја који код Агенције за привредне регистре евидентирају 

привремену одјаву, у обавези су да плаћају комуналну таксу за истицање фирме све док имају истакнуте 

фирме, тј. Док фирме не буду брисане из Регистра привредних субјеката које се воде код надлежне 

Агенције. 

Обвезници овог тарифног броја у обавези су да у року од 30 дана од дана настанка било какве 

промене у пословању обавесте Локалну пореску администрацију. 

Промене у току године од значаја за висину обавезе на име комуналне таксе за истицање фирме 

на пословном простору, не утичу на утврђену пореску обавезу за ту годину. 

 

 Тарифни број 2.  

 

 За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина, 

утврђује се локална комунална такса у годишњем износу према радној запремини мотора и то: 

1) За теретна возила 

 

-за камионе до 2т носивости 1.000,00 динара 

-за камионе од 2т до 5т носивости 1.500,00 динара 

-за камионе од 5т до 12т носивости 3.000,00 динара 

-за камионе преко 12т носивости 4.000,00 динара 

 

2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)    500,00 динара 

 

3) За путничка возила 

-до 1.150цм3    500,00 динара 

-преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.000,00 динара 

-преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  1.500,00 динара 

-преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3  2.000,00 динара 

-преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3  3.000,00 динара 

-преко 3.000 цм3   5.000,00 динара 

 

4) За мотоцикле 

-до 125 цм3     400,00 динара 

-преко 125 цм3 до 250 цм3     600,00 динара 

-преко 250 цм3 до 500 цм3  1.000,00 динара 

-преко 500 цм3 до 1`,200 цм3  1.200,00 динара 

-преко 1.200 цм3  1.500,00 динара 
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5) За аутобусе и комби бусеве  50,00 динара по регистрованом седишту . 

 

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

превоз одређених врста терета: 

-1т носивости     400,00 динара 

-од 1т до 5т носивости     700,00 динара 

-од 5т до 10 т носивости      950,00 динара 

-од 10т до 12т носивости   1.300,00 динара 

-носивост преко 12т носивости  2.000,00 динара 

 

7) За вучна возила (тегљаче) 

-чија је снага мотора до 66 киловата   1.500,00 динара 

-чија је снага мотора од 66 – 96 киловата  2.000,00 динара 

-чија је снага мотора од 96 – 132 киловата  2.500,00 динара 

-чија је снага мотора од 132 – 177 киловата  3.000,00 динара 

-чија је снага мотора преко 177  киловата  4.000,00 динара 

 

 

НАПОМЕНА:  

1. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила на рачун 

840-714513843-04 са позивом на број 97 35-118 -Комунална такса за држање моторних 

друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина. 

2. Таксу по овом тарифном броју не плаћају власници возила чије је дете вишеструко ометено 

у развоју (инвалид 100%) и користи туђу негу и помоћ. 

3. Власници путничких аутомобила и мотоцикала-војни инвалиди, цивилни инвалиди рата, 

инвалиди рада са преко 80% или више процената телесног оштећења или код којих постоји 

телесно оштећење доњих екстремитета од 60% и више не плаћају таксу из тачке 3 и 4 овог 

тарифног броја. 

4. Здравствене установе за санитетска возила за превоз и за возила за превоз у служби 

трансфузије крви не плаћају таксу по овом тарифном броју. 

5. Предузећа која за обављање своје делатности користе цистерне за воду, као и предузећа и 

друге организације и установе које поседују цистерне за превоз питке воде не плаћају таксу 

по овом тарифном броју. 

6. Највиши износ таксе из члана 15в става 1. Закона о финансирању локалне самоуправе 

усклађује 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. 

7. Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са чланом 15в 

став 2. Закона, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи 

локалне комуналне таксе. 

8. Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене 

највише износе локалне комуналне таксе из члана 15в  став 1.Закона. 

9. Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из члана 15в став 4. Закона, 

примењују се од првог наредног месеца од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Републике Србије“. 

 

 Тарифни број 3. 

 

      За коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе од стране угоститељских 

организација, самосталних радњи, посластичара и др.као и за покретне тезге, гондоле, фрижидере за 

сладолед, телефонске говорнице и др.експо објекте плаћа се комунална такса дневно за сваки цео или 

започети квадратни метар заузете површине: 

- За А зону ...................... 6,00 динара  

- За Б зону ........................4,00 динара  

- За Ц зону .......................2,50 динара  

 

НАПОМЕНА:  

1. Обвезник таксе је свако правно или физичко лице које запрема простор из овог тарифног 

броја. 
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 2. Надлежни орган не може издати дозволу за коришћење простора на јавним површинама у 

пословне сврхе док корисник предходно не плати таксу по овом тарифном броју. 

3 Надлежни орган за наплату по овом тарифном броју је Одељење за привреду и економски 

развој општине Жагубица. 

4. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 

 5. Разврставање по зонама врши се у зависности од врсте делатности, површине и према 

погодностима које грађевинско земљиште пружа за обављање пословне делатности на територији 

општине Жагубица. 

 

Тарифни број 4. 

 

За држање средстава за игре на срећу (билијар, флипери) плаћа се комунална такса у годишњем 

износу из члана 3. тачке 4. ове Одлуке и то:  

- На подручју А зоне .......................9.000,00 динара 

- На подручју Б зоне ......................  6.000,00 динара 

- На подручју Ц зоне ...................... 4.000,00 динара 

За држање средстава за игру којима се приређују игре на срећу (томбола, покер апарати, рулет и 

сл.) такса се утврђује  у годишњем износу  а плаћа се сразмерно времену коришћења и то:  

- На подручју А зоне ....................... 24.000,00 динара 

- На подручју Б зоне ....................... 12.000,00 динара 

- На подручју Ц зоне ......................   8.400,00 динара 

 

 

 

НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе је свако правно или физичко лице које остварује приходе за горе наведене 

уређаје или апарате. 

2. Комунална такса из овог тарифног броја утврђује се у годишњем износу. 

3. Ако се средства за игру набаве у току године, обвезник таксе је дужан да поднесе пријаву 

за држање средстава за игру у року од 15 дана од дана набавке средстава, Општинској 

управи општине Жагубица-Одељењу за привреду и економски развој.  

4. Пријава мора да садржи: име и презиме држаоца, адресу места држања апарата, врсту, 

марку, тип и серијски број апарата и датум почетка држања апарата.  

 

 Тарифни број  5. 

 

За коришћење рекламних паноа и за истакнуту и исписану фирму ван пословног простора на 

објектима и просторијама који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

плаћа се комунална такса од 20% од износа утврђеног за фирму истакнутој на пословном простору из 

тарифног броја 1. 

 

НАПОМЕНА:  

1.Таксу по овом тарифном броју плаћају правна и физичка лице приликом подношења захтева 

за издавање одобрења за коришћење рекламних паноа. 

2. Надлежни орган за издавање дозволе не може издати дозволу док корисник предходно не 

плати таксу из овог тарифног броја. 

3. Надлежни орган по овам тарифном броју је Одељење за привреду и економски развој 

општине Жагубица. 

4. Такса по овом тарифном броју утврђује се у петнаестодневном износу. 

5. Ова такса се не плаћа за посмртне објаве и огласе као и за објаве и огласе који се односе на 

делатност државних органа и локалне самоуправе. 

 

 Тарифни број 6. 

  

 За заузеће јавних површина грађевинским материјалом, огревним дрветом, угљем и сл. и за 

извођење грађевинских радова за период од 15 дана, плаћа се такса по сваком започетом квадратном 

метру у износу: 

- За А зону ...................... 15,00 динара 

- За Б зону ........................10,00 динара 

- За Ц зону .......................  5,00 динара 

За заузимање тротоара за смештај грађевинског материјала, огревних дрва, угља и сл.  

за период дужи од 15 дана, такса утврђена у ставу 1. Ове тачке увећава се за 100%. 
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 За заузимање тротоара за смештај грађевинског материјала, огревних дрва, угља и  

сл.за сваки започети период од наредних 15 дана, такса утврђена у ставу 2. Ове тачке увећава се за 

100%. 

 

НАПОМЕНА:  

1. Таксу по овом тарифном броју плаћају правна и физичка лице приликом подношења захтева 

за издавање одобрења за заузимање јавне површине грађевинским материјалом, огревним дрветом, 

угљем и сл.и за извођење грађевинских радова. 

2. Надлежни орган за издавање дозволе не може издати дозволу док корисник предходно не 

плати таксу из овог тарифног броја. 

3. Надлежни орган по овам тарифном броју је Одељење за привреду и економски развој 

општине Жагубица. 

4. Такса по овом тарифном броју утврђује се у петнаестодневном износу. 

 5. Разврставање по зонама врши се у зависности од врсте делатности, површине и према 

погодностима које грађевинско земљиште пружа за обављање пословне делатности на територији 

општине Жагубица. 

 

                                                О б р а з л о ж е њ е 

 

Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама дат је у члану 13. Закона  о локалној 

самоуправи )“Службени гласник РС“ број 129/07), где је предвиђена обавеза Скупштина локалне самоуправе да може 

уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга. Чланом 11. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“,број 62/06, 47/11 и 93/12), прописано је да Локалне комуналне таксе чине изворни приход 

јединице локалне самоуправе.  

             Чланом 3. Закона о изменама и допунама закона о финансирању локалне самоуправе  додају се чланови 15а, 15б и 

15в којим су утврђени највиши износи комуналних такси у зависности од врсте , а код истицања и исписивања фирме у 

смислу закона којим се уређује рачуноводство. 

 Одредбом чл. 15а ст.1 Закона о изменама и допунама закона о финансирању локалне самоуправе предузетници и 

правна лица која су према закону којим се утврђује рачуноводство разврстана у мала правна лица, а имају годишњи 

приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. 

Такође одредбом чл. 15а ст. 2 поменутог  Закона 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, фирмарину плаћају на годишњем нивоу до две просечне зараде. 

Чланом 15 став 3 Закона правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица, фирмарину плаћају на годишњем ниову до три просечне зараде. 

Такође одредбом члана 15 став 4. Напред поменуте измене закона правна лица која су према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна лица, а у смислу којим се уређује рачуноводство и 

предузетници а обављају делатност: 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, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу до десет просечних зарада. 

Под просечном зарадом у смислу чл. 15 а став 5. Закона о изменама и допунама закона о финансирању локалне 

самоуправе, сматра се просечна зарада по запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду у 

периоду јануар-август године која предходи години за коју се утврђује фирмарина према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике. 

            Чланом  11. ове  Одлуке  предвиђено  је  да ова  Одлука  ступа на  снагу наредног дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику општине Жагубица“, са применом од 01. јануара 2015.  Године.  

            У циљу усаглашавања Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Жагубица за 2015.годину 

предлаже се доношење ове Одлуке у предложеном тексту. 

          ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

 

                                 

 На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и 

члана 40. став 22.,а у вези члана 19. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине 

Жагубица бр. 6/2008,4/2009,3/2011), 

 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 30. 03. 2015 године донела је: 

 

Р Е Ш Е Њ Е 

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН  РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА 

ОПШТИНЕ ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА ЗА 2015.ГОДИНУ 
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Члан 1. 

Даје се САГЛАСНОСТ на План рада Центра за социјални рад за општине Петровац на Млави 

и Жагубица за 2015. годину у целини. 

 Члан 2. 

 Ово Решење ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' општине 

Жагубица. 

 Члан 3. 

 Решење доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I – 020 – 291 / 15 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                        Милена Пајић 

 

 

 На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и 

члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/2008, 4/2009,3/2011 

И 14/2014), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 03. 2015. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ  ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА ЗА 

2014. ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се Извештај о раду Општинске управе општине Жагубица за 2014.годину у целини. 

 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Општинскoј управи општине Жагубица, председнику општине Жагубица  

и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

 

Број: I –01- 020 – 297 / 15  

Ж а г у б и ц а 

 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                         Милена Пајић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и 

члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/2008, 4/2009 ,3/2011 

и 14/2014), 

Скупштина општине Жагубица на  својој седници одржаној дана 30. 03.  2015. године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАЗВОЈ 

ОПШТИНЕ  ЖАГУБИЦА ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду ЈП Дирекција за изградњу и развој општине Жагубица за 2014. 

годину у целини. 
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 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ЈП Дирекцији за изградњу и развој општине Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 296/ 15 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                      Милена Пајић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и 

члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/2008, 4/2009 ,3/2011 

И 14/2014), 

Скупштина општине Жагубица на својој седници одржаној дана 30. 03. 2015 године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ  ЈКП ''БЕЛОСАВАЦ''  ЖАГУБИЦА ЗА 

2014.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о ПОСЛОВАЊУ Јавног комуналног предузећа ''Белосавац'' Жагубица за 

2014. годину у целини. 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику 

општине Жагубица''. 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: ЈКП ''Белосавац'' Жагубица, председнику општине Жагубица  и Архиви 

Скупштине општине. 

 

СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 298/ 15 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                       Милена Пајић 

 

На основу члана члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник'' РС бр. 129/07) и 

члана 40. Статута општине Жагубица (''Службени гласник'' општине Жагубица бр. 6/2008,4/2009,3/2011 

и 14/2014), 

Скупштина општине Жагубица на седници одржаној дана 30. 03. 2015 године донела је: 

 

З А К Љ У Ч А К 

О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ЗА ОПШТИНЕ 

ПЕТРОВАЦ И ЖАГУБИЦА ЗА 2014.ГОДИНУ 

 

Члан 1. 

УСВАЈА се извештај о раду Центра за социјални рад за општине Петровац на Млави и 

Жагубица – Одељења у Жагубици за 2014. годину у целини. 

 

 Члан 2. 

 Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у ''Службеном гласнику'' 

општине Жагубица. 

 

 Члан 3. 

 Закључак доставити: Центру за социјални рад општина Петровац и Жагубица, председнику 

општине Жагубица  и Архиви Скупштине општине. 
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СКУПШТИНА   ОПШТИНЕ   ЖАГУБИЦА 

 

Број: I – 020 – 290 / 15 – 01   

Ж а г у б и ц а 

         П Р Е Д С Е Д Н И К 

                                                                                                                                        Милена Пајић 
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ОСНИВАЧ: 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА, Одлука бр. I-020-542/06-01 од 3.8.2006. год. 

 

 

ИЗДАВАЧ: 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЖАГУБИЦА 

 

 

 

Главни и одговорни уредник: 

 

Томислав Милојевић, дипл. правник, секретар Скупштине општине Жагубица 

телефон: 012/643 - 602  факс: 012/ 643 – 237 

 

е – маил: sozagubica@gmail.com 

 

 

Обрадио: 

 

Жељко Илић, дипл. правник, стручни сарадник за послове правне помоћи 

телефон: 012/ 7643-153    е – маил: zeljko.ilic73@gmail.com 
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