
  

             На основу члана  32. Став 1. Тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 
РС”, број 129/2007) члана 7. и члана 11.-13. Закона о финансирању локалне 
самоуправе("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 
125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.),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 Лесковца”, 
бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници од 15.12.2015. донела је 

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

Тарифни број 4. 

Члан 1. 

                 За истицање фирме на пословном простору, такса се утврђује годишње и то у 
следећим износима:  

                 1. За пореске обвезнике који 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  

За све зоне  394.590 динара  

            2. Остале делатности - велика правна лица  

За све зоне  118.377 динара  

            3. Остале делатности - мала и средња правна лица и предузетници са годишњим 
приходом преко 50.000.000 динара  

 

За све зоне 39.459  динара  



Члан 2. 

           Фирма  је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко 
лице обавља одређену делатност. 

Члан 3. 

           Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 

Члан 4. 

         За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту 
фирму. 

Члан 5. 

          Комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају државни 
органи, органи локалне самоуправе и установе чији је оснивач општина.  

Члан 6. 

            Правна лица која подлежу плаћању ове таксе плаћају висину таксе утврђену овим 
тарифним бројем и у граду и на селу.  

Члан 7. 

           Таксени обвезници из члана 1., став 1.,тачка 1. који на територији општине 
Власотинце имају већи број пословних објеката, без обзира где им се налази седиште, 
комуналну таксу утврђену овим тарифним бројем плаћају за један пословни објекат, а за 
сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну таксу умањену за 70%. 

Члан 8. 

           Таксени обвезници из члана 1., став 1., тачка 3. који на територији општине 
Власотинце имају већи број пословних објеката, без обзира где им се налази седиште, 
комуналну таксу утврђену овим тарифним бројем плаћају за један пословни објекат, а за 
сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну таксу умањену за 95%. 

Члан 9. 

             Комунална такса утврђена на начин из овог тарифног броја плаћа се за сваку 
истакнуту фирму, односно на назив без обзира где је истакнут и у ком облику.  

Члан 10. 

              Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Одељење за 
локалне пореске послове општине Власотинце. 

Члан 11. 

               Обвезници плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да таксу 
плате до 15-тог у месецу за претходни месец по решењу из претходне године. Разлику у 
износу таксе по решењу из претходне године и решења за текућу годину обвезник је 
дужан да измири у року од 15 дана по пријему решења.  



 

Члан 12. 

             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 
истицања фирме.  

Члан 13. 

             Обвезници овог тарифног броја који у току године престану са обављањем 
регистроване делатности или код Агенције за привредне регистре евидентирају 
привремену одјаву, дужни су да уз приложени доказ - решење о брисању или привременој 
одјави - ликвидацији из Агенцији за привредне регистре у року од 30 дана од дана 
настале промене обавесте Одељење за локалне пореске послове  општине Власотинце. 

Члан 14. 

               Обвезници овог тарифног броја у обавези су да у року од 30 дана од дана 
настанка било какве промене у пословању обавесте Одељење за локалне пореске 
послове . општине Власотинце. 

Члан 15. 

              Обвезници комуналне таксе дужни су да поднесу пореску пријаву, са тачним 
подацима до 31. јануара године за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе на 
шалтеру Услужног центра општине Власотинце - на обрасцу који је саставни део ове 
Одлуке, прилажући притом финансијски извештај за годину која претходи години за коју 
се утврђује такса.  

   Члан 16. 

                  Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у мала 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), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну 
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: 
фирмарина).  

Члан 17. 

                    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 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), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне 
зараде.  



 

 

Члан 18. 

                  Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика правна лица (осим 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), 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне зараде.  

Члан 19. 

                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 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, фирмарину плаћају на годишњем нивоу 
највише до десет просечних зарада.  

Члан 20. 

              Под просечном зарадом, сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 
територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар - август године која претходи 
години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике.  

Члан 21. 

              Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, јединица локалне самоуправе може утврдити и 
већи износ фирмарине, уз претходну сагласност министарства надлежног за финансије.  

      Члан 22. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“ и на интернет 
страници општине Власотинце.  

      Члан 23. 

   Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
гласнику града  Лесковца'' и примењује се од 01. јануара 2016. године.                                                                 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана 15.12.2015.године, 01 број 06-70-
10/2015.године. 
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