Рача, 24.05.2013. године – број 7

Цена 100,00 динара

САДРЖАЈ

Одлуке
Одлука о изменама Одлуке о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта
Одлука о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

2
3

Број 7, страна 2

Службени гласник општине Рача

24.05.2013. године

На основу члана 32. став 1. тачка 14) Закона о локалној самоуправим ("Сл. гласник
РС", број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 15) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине
Рача", број 06/08, 2/2010 и 12/2010), на предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина
општине Рача, на седници одржаној дана 24.05.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КОРИШЋЕЊЕ
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА

Члан 1.
У Одлуци о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта ("Сл. гласник
општине Рача", број 14/2010 и 18/2012), члан 7б. мења се и гласи:
„ Члан 7б
Накнада за линијске инфраструктурне објекте из члана 2. став 1., тачка 26. Закона о
планирању и изградњи (јавни пут, јавна железничка инфраструктура, далековод, нафтовод,
гасовод, продуктовод и сл., који може бити надземни и подземни, а за чију изградњу се
утврђује јавни интерес у складу са посебим законом), утврђује се на целој територији
општине Рача.
Цена накнаде за коришћење грађевинског земљишта из предходног става утврђује у
годишњем износу, према квадратном метру истог, и то:

Ред.
Бр.
1.
2.
"

Врста објекта
Надземни објекти
Подземни објекти

у динарима по метру
квадратном
I зона II зона III зона
32,00 28,00
20,00
70,00 60,00
48,00

Члан 2.
Остале одредбе Одлуке о висини накнаде за коришћење грађевинског земљишта ("Сл.
гласник општине Рача" број 14/2010 и 18/2012), остају непромењене.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-12/13-I-01
Дана: 24.05.2013. године.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
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На основу члана 32. став 1. тачка 13) Закона о локланој самоуправи ("Сл. гласник РС",
број 129/07) и члана 45. став 1. тачка 14) Статута општине Рача ("Сл. гласник општине Рача",
број 6/08, 2/2010 и 12/2010), а у вези са чланом 6. став 1. тачка 3) и чланом 11. и 15. Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", број 62/2006, 47/2011 и 93/2012), на
предлог Општинског већа општине Рача, Скупштина општине Рача, на седници одржаној
дана 24.05.2013. године, донела је:

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама број 020-40/2012-I-01 од 17.12.2012.
године („Службени гласник општине Рача“ бр. 16/2012), у Тарифног броју 4. мења се тачка 1.,
и нова гласи:
„
1. Правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у
средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица, локалну комуналну
таксу за истицање фирме плаћају на годишњем и то:
1.1 Правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у
средња 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; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
плаћају на годишњем нивоу у износу од 55.000,00 динара.
1.2 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; електропривреде; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају на
годишњем нивоу у износу од 55.000,00 динара.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта односно издвојену пословну
јединицу обвезник из подтачке 1.1. и подтачке 1.2. тачке 1. овог тарифног броја плаћа таксу
за сваку истакнуту фирму у износу од 11.000,00 динара. “
Члан 2.
У Одлуци о локалним комуналним таксама у Тарифном броју 4. у тачки 3. бришу се
подтачке 1.15., 1.16., 1.17., 1.18. и 1.19.
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Члан 3.
Остале одредбе Одлуке о локалним комуналним таксама, број 020-40/2012-I-01 од
17.12.2012. године („Службени гласник општине Рача“, број 16/2012), остају непромењене.
Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Рача.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РАЧА

Број: 020-13/2013-I-01
Дана: 24.05.2013. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ РАЧА
Душан Ђоковић, с.р.

Према решењу Министарства за информисање Републике Србије, број 632-00590/93-03 од
13.05.1993. године, Службени гласник општине Рача уписан је у регистар средстава јавног
информисања под редним бројем 1461 од 11.05.1993. године.
Издаје Општинска управа Рача; Главни и одговорни уредник Душица Миљојковић, секретар
Скупштине општине Рача, тел. 034/751-175, 751-205.

