
  

 

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  

17.12.2014.год. 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 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, укључујући иистицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне 

самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) 

             3.држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила 

и машина ; 

             4.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 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.тачке1.2.и3.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. Тачке5.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 
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и финансије  Одсек  локалне пореска адмнистрација Општинске управе  општине 

Власотинце.  

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, тачке1. је дужан да поднесе 

пријаву, Одељељу за привреду, пољопривреду,водопривреду, 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 финансирањулокалне 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 

 

Члан11. 

 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у "Службеном 

гласнику града Лесковца", а примењиваће се од 01.01.2015 године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана  17.12.2014године 01 бр.06-65/14 

 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

                                                                                                    Горан Митић,с.р. 

 Тачност преписа оверава 

 

         СЕКРЕТАР СКУПТШИНЕ 

                   Богољуб Коцић  
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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,ипрема 

погодностима које грађевинско земљиште пружа за обављање пословне делатности на 

територији општине Власотинце. 

 

  Зона 1, најопремљенија зона, обухвата све непокретности које се налази у 
улицама: 22-ге Дивизије (обе стране) од моста на Власини па према југоистоку до сквера 
на укрштању са улицом Власинска, ул. Виноградарска од сквера на укрштању са ул. 22-ге 
Дивизије па према скверу до Аутобуске станице, односно до почетка ул. Мије 
Миленковића, ул. АВНОЈ-а (обе стране), ул. Николе Тесле, ул. Гаврила Принципа, ул. 
Немањина, ул. Димитрије Стојановића до Интерната и према југоистоку до Млина, ул. 
Душанова, ул. 12.Бригаде и Трг Драгољуба Петковића-Столе. 
  
 Зона 2. Обухвата све непокретности које  се налази у улицама:  22-ге Дивизије од 
сквера на укрштању са улицом Власинска па према југоистоку до укрштања са улицом 
Бошка Бухе, ул. Станка Пауновића, ул.Бранислав Нушића, ул. Милоша Обилића, ул. 
Јужноморавских бригада, ул. 9.југовића, ул. 7.српске бригаде, ул. Чегарска, ул. Дејанска, 
ул. Милентија Поповића, ул. Невитска, ул. Народних хероја, ул. Карађорђева, ул. Стојана 
Петровића до укрштањаса ул. Милентија Поповића, ул. Боре Станковића, ул. Власинска 
до укрштања са ул. Милентија Поповића, ул. Стевана Сремца, ул. Златана Стефановића, 
ул. Хајдук Вељка, ул. Димитрија Туцовића, ул. Полетерска, ул. Седмојулска, крак ул. 
Хајдук Вељка I, крак улице Хајдук Вељка II, крак ул. Власинска, ул. Милке Диманић од 
укрштања са ул. Виноградарском до укрштања са ул.Милентије Поповића, ул. 
Партизанска, ул. Косте Катића, ул. Солунских бораца, ул. Мије Миленковића од укрштања 
са ул. Виноградарска до укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Стевана 
Јаковљевића, ул. Дрварска од укрштања са ул. Милке Диманић до укрштања са ул. 
Стевана Јаковљевића, ул. Десанке Максимовић од укрштања са ул. Дрварска до 
укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Конопничка од Аутобуске станице до 
укрштања са ул. Бабички одред, ул. Бабички одред од укрштања са ул. Конопничка до 
укрштања са ул. Стевана Јаковљевића, ул. Стрељина, ул. Сутјеска, крак улице Сутјеска I, 
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крак ул. Сутјеска II, десна страна ул. Црни Марко, ул. Марка Орешковића, крак ул. Марка 
Орешковића до Ветеринарске станице, крак ул. Марка Орешковића испред Ветеринарске 
станице, крак ул. АВНОЈ-а док укрштања са ул. Црни Марко, лева и десна страна ул. 
Стевана Синђелића, ул. Ђуре Даничића, ул. Јована Дучића, ул. Саве Ковачевића, ул 
Бранка Радичевића, ул. Васе Чарапића, ул. 29.новембар до моста на Манџину долину, ул. 
Змај Јовина, ул. Ђуре Јакшића, ул. Војводе Мишића, ул. Божидара Давинића-Павла, ул. 
Косте Стаменовића, ул. Радничка од укрштања са ул. Александра Нагорног па до 
укрштања са ул. 29.новембар, ул. Димитрија Поповића, ул. Сретена  
Диманића, ул. Заге Диманић, ул. Кајмакчаланска, ул. Рајићева, ул. Милорада Величковића 
од Трг Драгољуба Петковића-Столе до укрштања са ул. Милоша Диманића, ул. Милоша 
Диманића, ул. Ђуре Ђаковића, ул. Светозара Марковића, ул. Ратка Павловића,  
ул. Александра Пушкина, ул. Синише Јанића, ул. Првомајска, крак улице Првомајска, ул. 
Лоле Рибара, ул. Учитеља Петра, ул. Ивана Милутиновића, ул. Божидара Црнатовића, 
ул.Вука Караџића, ул. Његошева, ул. Димитрија Пешкића од укрштања са ул. 
29.новембар.    
  
 Зона 3 обухвата следеће улице: Бабички одред од укрштања са ул. Стевана 
Јаковљевића па према скверу, ул. Мије Миленковића од укрштања са ул. Стевана 
Јаковљевића па према Шишави, ул. Максима Горког, ул. Десанке Максимовић од 
укрштања ул. Стевана Јаковљевића до ул. Максима Горког, ул. Стеван Првовенчани, ул. 
Дрварска од укрштања са ул. Стевана Јаковљевића па према северу до укрштања са ул. 
Кнеза Лазара, ул. Бранка Ћопића, ул. Вељка Влаховића, ул. 4.Јули, ул. 8.март, ул. 
Сремског фронта, ул. 22-ги децембар, ул. Марка Краљевића, ул. Јосипа Панчића, ул. 
Јована Цвијића, ул. Старог Вујадина, ул. Власотиначких бригада, ул. Росуљска, ул. Иве 
Андрића, ул. Власинска од укрштања са ул. Милентије Поповића па према истоку до Белог 
камена, ул. 1.октобар, ул.Косовска, ул. Стојана Петровића од укрштања са ул. Милентије 
Поповића па према истоку до Белог камена, ул. Омладинска, ул. Бошка Бухе, ул. 
Мокранчева, ул. Кнеза Милоша, ул. Алексе Шантића, ул. 22-ге Дивизије од укрштања са 
ул. Бошка Бухе па на југоисток према Манастиришту, лева страна ул. Црни Марко – 
Ромско насеље, лева страна ул. Црни Марко поред потока – Ромско насеље, ул. 
Балканска – Ромско насеље, ул. Димитрије Пешкића од укрштања са ул. Александра 
Нагорног до укрштања са ул. Кајмакчаланска, ул. Лењинова, ул. Кајмакчаланска, ул. 
Милорада Величковића од укрштања са ул. Милоша Диманића па на југ дуж Каменичког 
потока, ул. Михајла Пупина, ул. Драгољуба Јовића, ул. Устаничка, ул. Моше Пијаде, ул. 
Михајла Михајловића, крак улице Његошева од ул. Његошеве на југоисток до Ђачке 
кухиње, ул. Марка Орешковића од укрштања са ул. Косте Стаменковића до индустријске 
зоне и ул. 29.новембар од моста на Манџину долину па на северозападу до Орашачке 
долине па до укрштања са ул. Александра Нагорног. 

  
  Зона 4 (радна зона) ослања се на 3 зону  и обухвата подручје од источне међне 
тачке кп. бр. 895/3 Власотинце – варош, па на север дуж потока Манџина долина (лева 
страна долине) до укрштања са улицом Марка Орешковића на северу, продужава се дуж 
улице Марка Орешковића (јужна страна) према западу до укрштања са путем за Власину 
(десна страна пута) према северу до укрштања са кп.бр. 3794 КО Власотинце – ван 
варош, тј. међном линијом са југоисточне стране кп. бр. 3794, 3792, 3791 (целе 
обухваћене) КО Власотинце – ван варош и даље делом пута за Власину . Граница 
обухвата наставља  северном међном линијом  кп. бр. 5973, 3798, 3799, 3800, 3801 КО 
Власотинце –ван варош, са западне стране кп. бр. 3801, 3802 КО Власотинце – ван 
варош, део пута за Белу воду и исти сече и наставља са северне стране кп.бр. 3880, 3881, 
3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3870, 3869/1, 3869/2, 3868, 3867/1 КО Власотинце – 
ван варош, са западне стране међном линијом кп. бр. 3867/1 КО Власотинце – ван варош, 
са северне стране кп. бр. 3859, 3866, 3865, 3864, 3863 КО Власотинце – ван варош, 
прелази преко кп. бр. 3862/2 и 3862/1 КО Власотинце – ван варош. Са северне стране дуж 
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међне линије кп. бр. 3847 КО Власотинце – ван варош, са западне стране дуж међне 
линије кп. бр. 3847, 3846, 3845, 3844 КО Власотинце – ван варош. Са западне стране сече 
пут Батуловце – Власотинце и наставља се западном страном дуж међне линије кп. бр. 
3525 КО Власотинце – ван варош, прелази преко кп.бр. 3524, 3523, 3522, 3900 КО 
Власотинце – ван варош, до укрштања са кп. бр. 3519 КО Власотинце – ван варош, 
наставља се северном међном линијом кп. бр.3519, 3515, 3514, 3513/1 КО Власотинце – 
ван варош ка западу и пролази преко кп. бр. 3511, 3510, 3509, 3505, 3504, 3503, 3501, 
3500, 3499, 3498, 3497, 3496, 3495, 3494, 3493, 3492, 3490 и 3442 КО Власотинце – ван 
варош. Северном међном линијом кп.бр.3439 КО Власотинце – ван варош, па преко кп. бр. 
3436 КО Власотинце – ван варош, даље северном међном линијом кп.бр.3426, 3427/1,  
3427/2 и 3429 КО Влсотинце – ван варош. Онда сече поток Орашачка долина и даље 
пролази преко кп.бр.3058, 3059, 3060 КО Власотинце – ван варош, део пута  ДП IБ - 39 
Лесковац – Власотинце који се граничи са северне стране делом кп.бр. 3061 КО 
Власотинце – ван варош, онда сече ДП IБ.- 39 Лесковац – Власотинце. Са западне стране 
преко кп. бр. 1184, 3215, 3216, 3218, 3219, 3220, 3221, 3223, 3224, 3225, 3227, 3228, 3229, 
3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, КО 
Власотинце – ван варош, након 3243 сече поток Орашачка долина. Западном страном кп. 
бр. 3246, 3245 КО Власотинце – ван варош, делом кп. бр. 3253 КО Власотинце – ван 
варош, наставља даље западном међном линијом кп. бр. 3256, 3257 КО Власотинце – ван 
варош, сече ДП IIБ - 438 Грделица – Власотинце, наставља даље западном међном 
линијом кп. бр. 6463 КО Власотинце – ван варош, јужном међном линијом кп. бр. 6463 КО 
Власотинце – ван варош, западном међном линијом кп.бр.  6475, 6477  и делом кп. бр.  
6478 КО Власотинце – ван варош. Даље иде јужном страном преко кп. бр. 6478 КО 
Власотинце – ван варош, наставља даље јужном међном линијом кп. бр. 6479, 6480/3 КО 
Власотинце – ван варош и преко локалног пута кп. бр. 6528 КО Власотинце – ван варош, 
затим јужном међном линијом кп. бр. 6448 КО Власотинце – ван варош, пролази преко кп. 
бр. 6434 КО Власотинце – ван варош, наставља западном међном линијом кп. бр. 6440, 
6433  КО Власотинце – ван варош и делом кп. бр. 6432 КО Власотинце – ван варош. Затим 
иде преко кп. бр. 6432, 6431, затим јужном међном линијом 6418, 6417, 6416 КО 
Власотинце – ван варош, јужном међном линијом кп. бр. 6415, 6414, 6403 и 6402 КО 
Власотинце – ван варош, онда преко кп. бр. 6397, 6399 КО Власотинце – ван варош у 
северном делу парцела. Даље сече пољски пут кп.бр. 7308 КО Власотинце – ван варош и 
пролази кроз кп. бр. 4025 КО Власотинце – ван варош у јужном делу. Наставља се јужном 
међном линијом кп. бр. 4027 КО Власотинце – ван варош, сече поток и даље се наставља 
јужном међном линијом кп. бр. 4029, 4030, 4036 и 4037 КО Власотинце – ван варош, онда 
даље источном међном линијом кп. бр. 4037 КО Власотинце – ван варош, па даље јужном 
међном линијом кп. бр. 878, 895/4 и 895/3 КО Власотинце – варош, која се спаја са 
почетном међном тачком са Манџином долином.  
 
  

Зона 5 обухвата седећа равничарска села и то: Шишава, Конопница, Батуловце, 
Стајковце, Гложане, Прилепац, Ладовица, Кукавица, Орашје, Бољаре и Доња Ломница.  
  
 
 Зона 6 обухвата брдска села и то: Јастребац, Дадинце, Градиште, Доња Лопушња, 
Горња Лопушња, Самарница, Брезовица, Равни Дел, Преданча, Крстићево,Рајићево, 
Јаковљево, Тегошница,  Добровиш, Страњево, Доње Гаре, Пржојне, Алексине, Борин Дол, 
Крушевица, Црнатово, Златићево, Горњи Присјан, Доњи Присјан, Комарица, Липовица, 
Средор, Горња Ломница, Скрапеж, Црна Бара, Дејан, Горњи Орах, Гуњетина, Јаворје, 
Козило, Острц, Равна Гора, Стрешковац, Свође, Ћелиштe, Ћуове.  
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 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                1.600 динара, 

           - за камионе од 2т до 5т носивости     2.140 динара,   

           -за камионе од 5т до 12 т носивости   3.750 динара,  

           -за камоне преко 12т носивисти          5.350 динара; 

         2) за теретне и радне приколице  (за путничке аутомобиле)    530 динара; 

         3) за путничка возила: 

            -  до 1.150 цм3                                 530 динара  

           - преко 1.150цм3 до 1.300цм3     1.070 динара, 

           - преко 1.300цм3 до 1.600цм3      1.600 динара, 

           - преко 1.600цм3 до  2.000цм3     2.140 динара, 

           - преко  2.000цм3 до  3.000цм3    3.220 динара, 

           Преко 3.000цм3                             5.350 динара 

         4) за мотоцикле: 

         -до 125цм3                                          430 динара, 

        - преко 125цм3 до 250цм3                 640 динара, 

      -преко 250цм3 до 500цм3                 1.070 динара, 

     -преко 500цм3 до 1.200цм3                1.290 динара,  

          -преко 1.200цм3                      1.600 динара  

          5) за аутобусе и комби бусеве   по регистрованом седишту 50  динара. 

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

превоз одређених врста терета: 
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           - 1т носивости                                       430 динара , 

          - од 1т до 5т носивости                         750 динара, 

         - од 5т до10т  носивости                     1.020  динара,  

         - од 10т до 12т носивости                   1.390 динара,  

         - носивости преко 12т                         2.140 динара; 

        7) за вучна возила  (тегљаче) 

        - чија је снага мотора до 66 киловата             1.600 динара, 

        - чија је снага мотора од 66-96 киловата        2.140 динара, 

       -чија је снага мотора од 96-132киловата         2.680 динара, 

      - чија је снага мотора  од 132- 177 киловата    3.220 динара, 

      - чија је снага мотора преко 177 киловата       4.290 динара; 

 8) за радна возила, специјална адаптирана возила  за превоз реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјализована  возила  за превоз пчела   1.070 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 возила, 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 помoћ. 

 

 Тарифни број 4 

 

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

годишњем износу, и то: 

            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 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 и опреме за управљање 

             електричном енергијом; 

46.90 – Неспецијализована трговина на велико; 

43.39 –Остали завршни радови; 

10.13 –Производња месних прерађевина; 

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 и опремом  за моторна возила; 
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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, 

22.21 – Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике 

22.22 – Производња амбалаже од пластике 

20.16 – Производња пластичних маса у примарним облицима 

47.78 – Остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама 

47.11 – Трговина на мало у неспецијалозованим продавницама претежно храном, пићима      

             и дуваном 

47.52 – Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим  

            Продавницама 

41.20 – Изградња стамбених и нестамбених зграда 

 

Фирмарину плаћају на годишњем нивоу од 79.350,00 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; 

31.09 – Производња осталог намештаја; 

38.11 – Скупљање отпада који није опасан; 

46.36 – Трговина на велико шећером, чоколадом и слаткишима; 

64.20 – Делатност холдинг компанија 

 

Фирмарину плаћају на годишњем нивоу  од 119.025,00 динара 

 

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 ,за гране , и то:   

06.10 –Експлоатација сирове нафте; 

35.13 –Дистрибуција електричне енергије; 

92.00 – Коцкање и клађење; 
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6419  -Остало монетарно посредовање; 

47.30 –Трговина на мало моторним горивима  у специјализованимм продавницама; 

65.12 – Неживотно осигурање; 

53.10 -  Поштанске активности јавног саобраћаја; 

61.10 –Кабловска телекомуникација; 

46.71 –Трговина на велико чврстим,течним и гасовитим горивима и сличним производима; 

 61.90 –Остале телекомуникационе услуге; 

 

-фирмарину плаћају на годишњем нивоу од 396.750,00 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 су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

средња правна лица, као и преузетници  и мала правна лица која имају годишњи приход 

преко 50.000.000 динара фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне 

зараде. 

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

велика правна лица фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне 

зараде. 

                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 дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским 

производима ,производње цемента ,поштанских, мобилних и телефонских услуга 

,електропривреде и казина, коцкарница , кладионица бинго сала пружање коцкарских 

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

десет 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 јануар-

август 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 простора 

на 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 за истицање и исписивање фирме ван пословног простора. 

Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Одељење за 

привреду,пољопривреду,водопривреду,друштвене,делатности, 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. 
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