На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник
РС", број 129/2007), члана 7 и члана 11-18. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник Републике Србије“, број 62/06 ,47/11и 93/12”), члана 25. Закона о
буџетском -систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/2011 и 93/12 ) и
члана 15. става 1.тачка 13. Статута општине Власотинце ("Службени гласник града
Лесковаца“, бр.12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници од
21.12.2013.год. донела је:

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета
и услуга на територији општине Власотинце.
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;
2.коришћење рекламних паноа, укњучујући иистицање и исписивање фирме ван
пословног простора наобјектима и просторима који припадају јединици локалне
самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.)
3.држање моторних друмских иприкључних возила, осим пољопривредних возила
и машина ;
4.коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија
упословне сврхе ,осим ради продаје штампе , књига и других публикација , производа
старих и уметничких заната и домаће радиности;
5.држање средстава за игру („забавне игре“-билијар, томбола исл.);
6.заузеће јавне површине грађевинским матерјалом и за извођење грађевинских
радова.
Члан 4.
Комуналне таксе из члана 3. Тачке 4.и 5.Одлуке утврђују се сразмерно времену
коришћења права, предмета или услуга. а из чл. 3.тачке 1. 2. и 3.Одлуке утврђује се у
годишњем износу.
Члан 5.
Комуналне таксе се плаћају по таксеној тарифи која је саставни део ове одлуке, по
решењу надлежног органа за коришћење права предмета или услуга на подручју општине.
Комунална такса из члана 3. став 1. Тачке 5 .Одлуке плаћа се у року од 3 дана од
дана подношења захтева. Уколико се комунална такса не плати у прописаном року захтев
ће бити одбијен.
Члан 6.
Решење о утврђивању комуналне таксе за истицање фирми доноси Одељење за
привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатност,приватно предузетништво
и финансије Одсек локалне пореска адмнистрација Општинске управе општине
Власотинце.
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У погледу принудне наплате таксе, обнова поступка, жалбе, повраћаја,
застарелости обрачуна камате и казне примењују се одредбе Закона о пореском поступку
и пореској администрацији.
Члан 7.
Обвезник локалне комуналне таксе из члана 3, тачке 1. је дужан да поднесе
пријаву, Одељељу за привреду, пољопривреде,водопривреде, друштвене делатности ,и
финансије Одсеку локалне пореске администрације Општинске управе општине
Власотинце, пре почетка коришћења права предмета и услуга за чије коришћење је
прописано плаћање локалне комуналне таксе за истицање фирме најкасније до 31.јануара
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
надзoра.
Члан 9.
У свему осталом што није регулисано овом Одлуком, непосредно се примењују
одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона оизменама и допунама
закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
Члан 10.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним
комуналним таксама општине Власотинце “Сл. Гласник града Лесковаца, бр.46/12
Члан 11.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
гласнику града Лесковца", а примењиваће се од 01.01.2014. године.

у "Службеном

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана 21.12.2013. године 01 бр.06-62/13.
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ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ
Тарифни број 1.
За запремање тротоара, простора испред кафана или другог јавног простора у
пословне сврхе или у циљу излагања предмета, приређивања изложби и других забавних
приредби у привредне сврхе из члана 3. тачке 4. ове Одлуке плаћа се комунална такса
дневно по заузетом квадратном метру површине и то за: за заузеће јавне површине
грађевинским матерјалом и за извођење грађевинских радова, за заузети простор
испред кафане, кафића, продавница, посластичара, за продају цвећа, помфрита, кокица,
сладоледа и друго .
1. За I зону
25,00
2. За II зону
20,00
3. За III зону
17,00
.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе је свако правно или физичко лице које запрема простор из овог
тарифног броја.
2. Обавеза по тарифном броју 1.настаје у моменту добијања одобрења, односно
надлежни орган ће обезбедити документ о уплати таксе за издавања одобрења за
коришћење простора. Надлежни орган за наплату по овом тарифном броју је Одељење за
урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске и имовинско-правне послове.
3. Разврставање по зонама врши се у зависности од весте делатности ,површине,и према
погодностима које грађевинско земљиште пружа за обављање пословне делатности на
територији општине Власотинце.
I зона
Источна граница прве зоне почиње од раскрснице улице Боре Станковића и улице 22.
Дивизије, а затим иде улицом 22.Дивизије у правцу од истока према западу до укрштања
са улицом Виноградарском, даље наставља улицом Виноградарском и то:
Североисточном страном наведене улице све до раскрснице са улицом Милке Диманић а
према југу до почетка улице Нешићев кеј, затим наставља улицом Нешићев кеј до бране
на реци Власини, где се завршава источна граница. Јужна граница почиње од завршетка
источне границе на орекради на реци Власини прати преграду до њеног завршетка, затим
прати јужну границу КП бр. 2304 КО Власотинце-град (стари млин) све до завршетка крака
улице Његошеве одатле према северу (од југа према северу) краком улице Његошеве и
улицом Његошевом све до раскрснице улице Димитрије Стојановић а улице учитељ
Петра и улице Немањине код сата одакле прати трасу улице Учитељ Петра и улица
Првомајска не спадају у захват прве зоне, већ у другу зону), ова зона од раскрснице улице
Првомајске и Александра Пушкина скреће од севера према југу и захвата улицу ( део
улице Александра Пушкина) све до раскрснице улице Александра Пушкина, Ратка
Павловића и Светозара Марковића одакле од истока према западу иде преко потока
„Пушкина долина“, захвата северну страну улице ( дела улице Светозара Марковића и
дела улице 12. бригаде све до трга Драгољуба Петковића одатле наставља према западу
захватајући улицу-трг Драгољуба Петковића, а северну и јужну страну све до раскрснице
улице Васе Чарапића, 29. Новембра, трга Драгољуба Петковића и крака улице
Кајмакчаланске где се завршава граница.
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Западна граница почиње од места где се завршава јужна граница, т.ј. Од раскрснице Васе
Чарапића, 29. Новембар трга Драгољуба Петковића и крак улице Кајмакчаланске одакле
иде од југа према северу источном страном улице Васе Чарапића све до укрштања са
улицом 12. бригаде. Ова граница даље наставља од југа према северу захватајући улице
12. бригаде, улицу Душанову, Трг Ослобођења, улицу АВНОЈ-а, даље иде преко моста на
реци Власини све до улице Конопничке одакле скреће из правца истока према западу
улицом Конопничком а у дужини од 60м где се завршава западна граница.
Северна граница почиње од тачке у којој се завршава западна граница, т.ј. Од места
завршетка западне границе сече улицу Копаоничку до улице Мије Миленковића, сече
улицу Мије Миленковића и иде правцем од севера према југу краком улице Мије
Миленковића „Црнобарски поток“, све до улице Милке Диманић т.ј. Завршетка источне
границе прве зоне, где се завршава северна граница и затвара прва зона.
У прву зону спадају и потес „Маричкино, Стари водовод, Општински суд у Власотинцу,
Музеј и школа „8. октобар“ иако нису описани и обухваћени унапред наведеним границама
прве зоне.
II зона
Северна граница – почиње од раскрснице улице Бабичког одреда и Стевана
Јаковљевића, затим иде према истоку улицом Стевана Јаковљевића сече улицу Мије
Миленковића, улицу Дрварску, улицу Јосипа Панчића све до улице Милке Диманић ова
граница затим иде према северу улицом Милке Диманић у дужини од 60м до улице
Милентија Поповића, онда наставља према југу улицом Милентија Поповића, сече лицу
Власинску где се завршава северна граница.
Источна граница – почиње од места где се завршава источна граница, иде према југу
улицом Милентија Поповића све до улице 22. Дивизије, затим према северозападу
улицом 22. Дивизије све до раскрснице улице Народног хероја, 22. Дивизије и Милоша
Обилића, затим иде према југу улицом Милоша Обилића све до улице Бранислава
Нушића где се завршава источна граница.
Јужна граница – почиње од места где се завршава источна граница, иде према западу
улицом Бранислава Нушића обухвата комплекс око хотела „ Грозд“ и бране где се јужна
граница поклапа са јужном границом прве зоне све до крака улице Његошеве. Ова
граница затим иде према југоистоку и југу улицом Његошевом до улице Светозара
Марковића, наставља према југозападу улицом Светозара Марковића на западу до улице
12. бригаде, затим према југоистоку улицом 12. бригаде до улице Милорада Величковића.
Ова граница онда скреће према југу улицом Милорада Величковића до улице Александра
Нагорног, скреће према западу улицом Александра Нагорног до потока „Манџине долине“
где се завршава јужна граница.
Западна граница – иде потоком „Манџина долина“ према северу до улице Марка
Орешковића до потока Пушкина долина где наставља према северозападу потоком
Пушкина Долина све до будуће улице АВНОЈ-а, западна граница креће према југоистоку
будућом улицом АВНОЈ-а све до главне улице АВНОЈ-а (основна школа 8 октобар одакле
се граница друге зоне поклапа са границом прве зоне све до почетка улице Конопничке.
Ова граница затим иде улицом Конопничком све до улице, онда скреће према северу
улицом Бабичког одреда све до раскрснице са улицом-Стевана Јаковљевића одакле
почиње северна граница прве зоне.
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III Зона
Све што није обухваћено првом и другом зоном односи се на трећу зону.
Тарифни број 2.
За држање средстава за игру на срећу плаћа се комунална такса у годишњем
износу из члана 3. тачке 5. ове Одлуке и то:
1. За билијар - по једном билијару
5.000,00
2. За држање томболе
20.000,00
3. За казина по једном апарату
10.000,00
4. За остале игре на срећу по једном апарату
или уређају
10.000,00
5. За видео игре по апарату
5.000,00
НАПОМЕНА:
Обвезник таксе је свако правно или физичко лице које остварује приходе за горе
наведене уређаје или апарате.
Такса по овом тариифном броју плаћа се у складу са Законом о порезу на доходак
грађана.
ТАРИФНИ БР. 3
Највиши износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и
прикључних возила ,осим пољопривредних возила и машина , која се плаћа приликом
регистрација утврђује се у следећим највишим износима:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2т носивости
1.570 динара,
- за камионе од 2т до 5т носивости
2.100 динара,

- за камионе од 5т до 12 т носивости 3.670 динара,
- за камоне преко 12т носивисти
5.240 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
3) за путничка возила:
- до 1.150 цм3
520
динара
- преко 1.150цм3 до 1.300цм3
1.050
динара,
- преко 1.300цм3 до 1.600цм3
1.570
динара,
- преко 1.600цм3 до 2.000цм3
2.100,00 динара,
- преко 2.000цм3 до 3.000цм3
3.150,00 динара,
Преко 3.000цм3
5.240,00 динара
4) за мотоцикле:
-до 125цм3
420 динара,
- преко 125цм3 до 250цм3

630 динара,

-преко 250цм3 до 500цм3

1.050 динара,

520 динара;
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-преко 500цм3 до 1.200цм3

1.260 динара,

-преко 1.200цм3

1.570 динара

5) за аутобусе и комби бусеве

50 динара по регистрованом седишту

6) за прикључна возила : теретне приколице ,полуприколице и специјалне теретне
превоз одређених врста терета:
-1т носивости

420 динара ,

-од 1т до 5т носивости

730 динара,

-од 5т до10т носивости

1.000 динара,

- од 10т до 12т носивости

1.360 динара,

-носивости преко 12т

2.100 динара;

7) за вучна возила (тегљаче)
-чија је снага мотора 66 киловата

1.570 динара,

-чија је снага мотора од 66-96 киловата

2.100 динара,

-чија је снага мотора од 96-132киловата

2.620 динара,

-чија је снага мотора од 132- 177 киловата 3.150 динара,
-чија је снага мотора преко 177 киловата

4.200 динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забававе, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.050 динара.

НАПОМЕНА:
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрација возила
на подрачун 840-714513843-04 -Комунална такса за држање моторних друмских и
прикључних увозила, осим пољопривредних возила и машина.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају власници возила чије је дете вишеструко
ометено у развоју (инвалид 100%) и користи туђу негу и помћ.
Тарифни број 4
За истицање фирме или назива на пословним просторијама такса се утврђује у
годишњем износу, и то:
Правна лиица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
средња правна лица ипредузетници и мала правна лица која имају годишњиприход преко
50.000.000 динара, за гране, и то:
10.61 –Производња млинских производа;
2332 –Производња опеке, црепа и грађевинских производа од печене глине;
27.12 –Производња опреме за дистирбуцију електричне енергије иопреме за управљање
електричном енергијом;
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46.90 – Неспецијализована трговина на велико;
43.39 –Остали завршни радови;
10.13 –Производња месних прерађевинба;
4120 -Изградња стамбених и нестамбених објеката;
10.91 –Производња готове хране за кућне љубимце;
47.61 –Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама ;
23.64 –Производња малтера;
45.31 –Трговина на велико деловима иопремом за моторна возила;
10.11 –Прерада и конзервирање меса;
13.20 –Производња тканина;
10.51 –Производња млека и производња сирева;
42.11 – Изградња путева и аутопутева;
61.10- Кабловске телекомуникације;
61.20 - Бежичне телекомуникације,
Фирмарину плаћају на годишњем нивоу од 78.020,00 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика правна лица, за гране,и то:
61.10 – Кабловска телекомуникација;
14.13 – Производња остале одеће;
47.11 –Трговина на мало у специјализованим продавницама претежно храном,пићима и
Дуваном;
46.90 – Неспецијализована трговина на велико;
10.13 - Производња месних прерађевина;
02.10 – Гајење шума и остале шумске делатности;
27.51 –Производња електричних апарата за домаћинство;

Фирмарину плаћају на годишњем ниовоу од 117.030,00 динара
Правна лица која супрема закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња имала правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство
ипредузетници, а обављају делатност и банкарства , осигурања имовине и
лица,производње и рговине нафтом и дериватима нафте, произтводње 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:
06.10 –Експлоатација сирове нафте;
35.13 –Дистрибуција електричне енергије;
92.00 – Коцкање и клађење;
6419 -Остало монетарно посредовање;
47.30 –Трговина на мало моторним горивима у специјализованимм продавницама;
65.12 – Неживотно осигурање;
53.10 - Поштанске активноисти јавног саобраћаја;
61.10 –Кабловска телекомуникација;
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46.71 –Трговина на велико чврстим,течним и гасовитим горивима и сличним производима;
61.90 –Остале телекомуникационе услуге;
-фирмарину плаћају на годишњем нивоу од 390.100,00 динара.
НАПОМЕНА:
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица , а имају годишњи приход до 50.000.000
динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
Правна лица која супрема закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
средња правналица, као и преузетници имала правна лица која имају годишњиприход
преко 50.000.000 динара фирмарину плаћају нагодишњем нивоу највише до две просечне
зараде.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство развестана у
велика правна лица фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне
зараде.
Правна лица која супрема 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 дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима ,производње цемента ,поштанских, мобилних и телефонских услуга
,електропривреде и казина, коцкарница , кладионица бинго сала пружање коцкарски
услуга и ноћних барова и дискотека , фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до
десает просечних зарада.
Под просечном зарадом , у смислу чл.15а ст.2,3 и 4., сматра се просечна зарада
по запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануаравгуст године која предходи години за коју се утврђује фирмарина ,према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике.
За коришћење рекламних паноа и за истакнуту и исписану фирму ван
пословног просторана објектима и просторијама који припадају општини (коловози
тротоари,зелене површине , бандере)плаћа се комунална такса која не може бити већа
од 20%од износа утврђеног за фирму истакнутој на пословном простору.
Предузетници и мала правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство, а имају годишњи приход до 50.000.000 динара , не плаћају локалну
комуналну таксу за коришћење рекламних паноа и заистицање иисписивање фирме ван
пословног простора.
Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Одељење за
привреду,пољопривреду,водопривреду,друштвенеделатносати, приватно предузетништво
и финансије Локална пореска администрација Општинска управа општине Власотинце.
Обвезници плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да до
доношења решења за наредну годину, плаћају до 15-ог у месецу за претходни месец
аконтацију по основу решења из претходне године.
Обвезник локалне комуналне таксе из чл. 3 става 1 тачке. 5 дужан је да поднесе
пријаву локалној пореској администрацији Општинске управе општине Власотинце пре
почетка коришћења права предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање
локалне комуналне таксе до 31.јануара године за коју се врши утврђивање локалне
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комуналне таксе на шалтеру бр. 4 услужног центра општине Власотинце на обрасцу који
је саставни део ове одлуке.
Обвезници плаћања локалне комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да
таксу плате до 15 у месецу за предходни месец по решењу из предходне године.
Доспелу, а неизмирену обавезу обвезник је дужан да измири у року од 15 дана попријему
решења
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 пријаву
за истицање фирме у року од 30 дана, од дана истицање 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
приврединих субјеката које се воде код надлежне Агенције.
Обвезници овог тарифноиг броја у обавези су да у рокуод 30 дана од дана
настанка било какве промене уопословању 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.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана 21. децембра 2013.
01 бр.06-62/13.

О Б РA 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 (Сл. Гл. РС бр.129/07), где је предвиђена обавеза
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Скупштине локалне самоуправе да може уводити локалне комуналне таксе за коришћење
права, предмета и услуга. Чланом 11 Закона о финасирању локалне самоуправе
(“Службени гласник Републике Србије 62/06, 47/11 и 93/12), локалне команлне таксе
чине изворни приход јединице локалне самоуправе.
Обвезник локалне комуналне таксе, јесте корисник права, предмета и услуга, за
чије је коришћење прописано плаћање локалних комуналних такси.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за
чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. Она траје док траје
коришћење права, предмета или услуга.
Законом о финансирању локалне самоуправе , после члана 15. којим су уређене
локалне комуналне таксе које се могу уводити, додати су нови чланови 15а и 15б којим се
утврђују највиши износи за локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном
простору и за локалну комуналну таксу 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.) у зависности од висине годишњег прихода , врсте делатности и величине правног
лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство.
Одредбом чл. 15а ст.1. Закона о изменама и допунама закона о финансирању
локалне самоуправе предузетници и им правна лица која супрема закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица , а имају годишњиприход до 50.000.000
динара не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору.
Такође, одредбом чл. 15. ст.2. напред поменуте измене закона правна лица која
су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица ао и
предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара
фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде ,
Чл. 15.ст.3. Закона о изменама и допунама закона о финансирању локалне
самоуправе правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана
у велика аправна лица ,фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне
зараде.
Такође,одредбом чл. 15. Ст.4. напред поменуте измене закона 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 ипредуизетници, а обављају
делатности банкарства, осигурање имовине и лица,производњ 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 пружање коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише доп десет просечних зарада.
Одредбвом чл.15а ст.5. Закона о изменама и допунама Закона о финансирању
локалне самоуправе (Сл. гласник РС“,бр.93/12) прописано је да се под просечном зарадом
, ус,мислу ст.2. 3. и 4. поменутог члана, сматра се „Просечна зарада по запосленом
остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године
која предходи години за кокоју се утврђује фирмарина ,према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике“.
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Одредбом чл.15в Закона о изменамаи допунама закона o финансирању локалне
самоуправе, прописано је да највиши износи локалне комуналне таксе из става 1.овог
члана усклађује се годишње, са годишњим индексом потрошачких цена , који објављује
републички орган надлежан за послове статистике, на основу коефицијента раста цена у
Републици Срибији повећање је за септембар 2013.године 4,9% објављено у (''Сл. гласник
РС“,бр.90/13).
Сходно члану 40. Статута општине Власотинце и члана 3. Одлуке о општинском
већу општине Власотинце (''Сл.гласник града Лесковаца'' бр.12/08 и 24/11), Општинско
веће општине Власотинце je на седници од 28.12. 2013. године, утврдило Предлог Одлуке
у предложеном тексту и предлаже Скупштини општине Власотинце да исту усвоји.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ , дана 28.11.2013. године
01 број 06 -54/13.
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