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НАЦРТ 

 

 

На основу члана 32. став 1. тачке 3. и 13.  Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", 
бр. 129/2007, 83/2014 -др.закон и 101/16-др.закон),  члана 7. и члана 11-18. 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", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - 

испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. Закон,103/2015 и 99/2016) и члана 15. става 1.тачка 15. 

Статута општине Власотинце ("Службени гласник града Лесковца“, бр.12/08, 24/11 и 17/17), 
Скупштина општине Власотинце, на седници од________________. 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 

тетиторији општине Власотинце и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања 

локалне комуналне таксе. 

 

Члан 2. 

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 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“); 

6. заузеће јавне површине грађевинским матерјалом и за извођење грађевинских радова.     

7. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним паркинг местима. 

Члан 3. 

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

коришћење прописано плаћање локалних комуналних такси. 

 

Члан 4. 

Висина локалне комуналне таксе зависи од врсте делатности, површине, техничко 

употребних карактеристика објекта, величине правног лица у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство, делова територије, односно зоне у којима се налазе објекти, предмети или врше 

услуге за које се плаћа комунална такса.  

 

Члан 5. 

 Износи таксе прописују се тарифом локалних комуналних такси. Тарифа локалних 

комуналних такси садржи 7 (седам) тарифних бројева и саставни је део одлуке. 

  

Члан 6. 
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Овом одлуком одређују се делови територије, односно зоне у којима се налазе објекти, 

површине, односно предмети или врше услуге, а на основу којих се утврђује висина локалне 

комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7. ове Одлуке, и то: 

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, 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. 
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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 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 Ле-сковац – 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, де-лом 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, наста-вља 

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 
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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 Вла-сотинце – 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, Стај-ковце, 

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. 

 

Члан 7. 

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије 

коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе. Таксена обавеза траје док траје 

коришћење права, предмета или услуга. 

 

Члан 8. 

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да, пре почетка коришћења права, предмета 

или услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, поднесе пријаву за 

утврђивање таксене обавезе и исту плати приликом издавања одобрењa Општинске управе 

општине Власотинце, осим обвезника локалне комуналне таксе из члана 2. став 1. тачке 1. и  3.  ове 

Одлуке. 

Одобрење за коришћење права, предмета или услуга из члана 2. став 1. тачке 2., 4., 5., 6. и 7.  

ове Одлуке надлежни орган  издаје на период из захтева а најдуже од 01. јануара до 31. децембра за 

годину за коју се издаје одобрење. 

За коришћење права, предмета или услуга из члана 2. став 1. тачке 4.  ове Одлуке, став 2. 

овог члана не односи се за коришћење простора на јавним површинама за постављене бандере и 

самостојеће ормаре са опремом за комуналне инсталације, а за исте надлежни орган утврђује 

таксену обавезу по службеној дужности на основу стварног чињеничног стања. 

 

Члан 9. 

Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да, за коришћење права, предмета или услуга 

за чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе, поднесе пријаву.Уколико 

обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву у року прописаним овом Одлуком, обавеза 

се утврђује по службеној дужности на основу налаза надлежног инспектора. 

Пријава обвезника локалне комуналне таксе се подноси за тарифни број 1. из тарифе 

локалних комуналних такси утврђених чланом 5. став 1. ове Одлуке, у року од 10 дана од дана од 

дана почетка обављања делатности, а док се за тарифни број 2, 4, 5, 6 и 7 подноси пријава за 

утврђивање и плаћање таксене обавезе приликом добијања одобрења. 

Изглед и садржај пријаве је саставни део ове Одлуке. 

Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности, промене 

делатности, промене локације објекта, стечаја или ликвидације и сл.) пријави надлежном Одељењу 

у року од 30 дана од дана настале промене. 
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Члан 10. 

Локалне комуналне таксе из члана 2. став 1. ове Одлуке утврђују се :  

- у годишњем износу за локалне комуналне таксе из тачке 1, 2. и 3.  

- у дневном износу за локалне комуналне таксе из тачке 4, 5. и 6.  

- сразмерно времену коришћења за локалну комуналну таксу из тачке 7. 

 

Члан 11. 

  Наплату и контролу локалних комуналних такси, одређених овом Одлуком, врши Одељење 

за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности – Одсек за локалну пореску администрацију 

надлежно за послове утврђивања, контроле и наплате изворних прихода локалне самоуправе.  

 

Члан 12. 

Приходи остварени од наплате локалне комуналне таксе, које су прописане овом одлуком, 

су изворни приходи општине Власотинце и припадају буџету Општине. Уплата прихода и става 1. 

овог члана врши се на уплатни рачун јавних прихода, који су прописани актима којима се уређује 

буџетски систем. 

 

Члан 13. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа и организација и органа и организација општине Власотинце. 

 

Члан 14. 

У погледу начина утврђивања, контроле и наплате таксене обавезе, а што није прописано 

овом одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији и 

Закона о финансирању локалне самоуправе. 

 

Члан 15. 

Инспекцијиски надзор над применом ове Одлуке из члана 2. став 1. тачке 2. до 7., врши 

Одељење за инспекцијске послове осим за тачку 1. истог члана над чијом применом надзор врши 

Одељење надлежно за послове утврђивања, контроле и наплате изворних прихода локалне 

самоуправе. 

Члан 16. 

Средња, мала  правна лица и предузетници (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 и казина, коцкарница, 

кладионица бинго сала пружање коцкарски услуга  и ноћних барова и дискотека) који остваре 

годишњи приход преко  50.000 000,00 динара дужна су да доставе биланс успеха за 2017. годину до 

15.03.2018. године, надлежном Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности – 

Одсек за локалну пореску администрацију. 

  

Члан 17. 

Таксени обвезник, који не поднесе пријаву у роковима прописаним чланом 9. и 16. ове 

Одлуке или без одобрења користи  права, предмете и услуге на тетиторији општине Власотинце, 

казниће се за прекршај и то: 

- Физичко лице и одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од  15.000,00 

динара,  

- Предузетник новчаном казном у износу од 50.000,00 динара и  

- Правно лице новчаном казном у износу од 130.000,00 динара. 
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Члан 18. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града 

Лесковца, а примењиваће се од 01. јануара  2018. године. 

 

 

Члан 19. 

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

01 бр.06-90-4/16 од 16.12.2016.године, (''Службени гласник града Лесковца'' број 52/16).  

                                                                  Члан 20. 

Тарифа локалних комуналних такси је саставни део ове одлуке. 

  

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се на 

годишњем нивоу према разврставању правног лица и предузетника у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство, према регистрованој делатности обвезника, годишњег прихода и према 

зонама у којима се објекат налази и то : 

 

 Прва зона 

(најопрем

љенија) 

Друга 

зона 

Трећа зона Четврта 

зона 

Пета зона Шеста 

зона 

Обвезници који обављају 

регистроване делатности* 

444 950,00 444 950,00 444 950,00 444 950,00 444 950,00 444 950,00 

Велика правна лица 133 485,00 133 485,00 133 485,00 133 485,00 133 485,00 133 485,00 

Средња, мала, микро правна 

лица и предузетници са 

приходом преко 50.000.000,00 

88 990,00 88 990,00 88 990,00 88 990,00 88 990,00 88 990,00 

 

*регистроване делатности су делатности банкарства (грана 64.1; група 64.19), осигурања имовине и 

лица (грана 65.1; група 65.11 и 65.12), трговином нафте и дериватима нафте (грана 46.7; група 

46.71 и грана 47.3; група 47.30), трговином на велико дуванским проиводима (грана 46.3; група 

46.39), поштанских (грана 53.1; група 53.10), мобилних (грана 61.2; група 61.20) и телефонских 

услуга (грана 61.9; група 61.90), електропривреде (грана 35.1; група 35.11, 35.12, 35.13, 35,14), 

казина ( грана 92.0; група 92.00),  коцкарница ( грана 92.0; група 92.00),  кладионица (грана 92.0; 

група 92.00),  бинго сала (грана 92.0; група 92.00) и пружања коцкарских услуга (грана 92.0; група 

92.00), ноћних барова (грана 93.2; група 93.29), дискотека (грана 93.2; група 93.29) и сл. а које су на 

основу класификације делатности сврстане у гране и групе.  

1. Фирма, у смислу ове Одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно 

или физичко лице обавља одређену делатност; 

2. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обезника такса се 

плаћа само за једну фирму; 

3. Локална комунална за истицање фирме на пословном простору плаћа се за седиште, 

представништво или пословну јединицу правног лица и предузетника на територији општине 

Власотинце; 

4. Обвезници који на територији општине Власотинце поседују више објеката, локалну комуналну 

таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају за један објекат који је у зони за коју је 

утврђен највиши износ комуналне таксе, а за сваки други пословни објекат плаћају комуналну 

таксу у висини од 10% прописане таксе у зони за коју је утврђен највиши износ комуналне таксе;  
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5. Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју решењем утврђује и наплаћује, у име и за 

рачун општине, Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности надлежно за 

послове утврђивања, контроле и наплате изворних прихода локалне самоуправе; 

6. Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се у годишњем 

износу, а плаћа се месечно у року од 15 дана по истеку месеца за претходни месец . До доношења 

решења о утврђивању таксе за текућу годину, такса се плаћа аконтационо у висини обавезе за 

последњи месец у години која претходи години за коју се утврђује таксена обавеза;  

 

НАПОМЕНА:  

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 и казина, коцкарница, кладионица бинго сала 

пружање коцкарски 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.  

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 и казина, коцкарница, кладионица бинго сала пружање коцкарски услуга  

и ноћних барова и дискотека), 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(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 и казина, коцкарница, кладионица бинго сала пружање коцкарски услуга  

и ноћних барова и дискотека),  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 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 јануар-август године 

која предходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике. 

Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Одељење за буџет, финансије, 

привреду и друштвене делатности, Одсек за локалну пореску администрацију, Општинске 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. 

Доспелу, а неизмирену обавезу из овог тарифног броја обвезник је дужан да измири у року 

од 15 дана по пријему решења. 
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 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 Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности – Одсек за 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. 

Локална комунална такса 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.) и који су видљиви са 

јавне површине, одређује се по комаду на годишњем нивоу у износу од 20% од законом 

прописаног највећег износа комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, према 

величини правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, према регистрованој 

делатности обвезника, према годишњем приходу за  правна лица и предузетнике и према зонама, и 

то: 

 Прва зона 

(најопрем

љенија) 

Друга зона Трећа зона Четврта 

зона 

Пета зона Шеста 

зона 

Обвезници који обављају 

регистроване делатности* 

88 990,00 88 990,00 88 990,00 88 990,00 88 990,00 88 990,00 

Велика правна лица 26 697,00 26 697,00 26 697,00 26 697,00 26 697,00 26 697,00 

Средња, мала и микро 

правна лица и 

предузетници са приходом 

преко 50.000.000,00 

17 798,00 17 798,00 17 798,00 17 798,00 17 798,00 17 798,00 

 

*регистроване делатности су делатности банкарства (грана 64.1; група 64.19), осигурања имовине и 

лица (грана 65.1; група 65.11 и 65.12), трговином нафте и дериватима нафте (грана 46.7; група 

46.71 и грана 47.3; група 47.30), трговином на велико дуванским проиводима (грана 46.3; група 

46.39), поштанских (грана 53.1; група 53.10), мобилних (грана 61.2; група 61.20) и телефонских 

услуга (грана 61.9; група 61.90), електропривреде (грана 35.1; група 35.11, 35.12, 35.13, 35,14), 

казина ( грана 92.0; група 92.00),  коцкарница ( грана 92.0; група 92.00),  кладионица (грана 92.0; 

група 92.00),  бинго сала (грана 92.0; група 92.00) и пружања коцкарских услуга (грана 92.0; група 

92.00), ноћних барова (грана 93.2; група 93.29), дискотека (грана 93.2; група 93.29)и сл. а које су на 

основу класификације делатности сврстане у гране и групе. 

Напомена: 

1) Локална комунална такса 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.) и који су видљиви са јавне 

површине, утврђује се у годишњем износу, сразмерно времену коришћења. 

2) Локална комунална такса 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.) и који су видљиви са јавне 

површине, утврђује и наплаћује одељење надлежно за утврђивање, наплату и контролу изворних 

прихода локалне самоуправе приликом добијања одобрења од надлежног одељења општинске 

управе. Одобрење обавезно садржи, поред локације, временски период  коришћења и следеће 

податке: 
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-за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески индетификациони број (ПИБ), матични 

број и текући рачун; 

-за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта, порески 

индетификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун. 

3) Таксени обвезници из овог тарифног броја који користе рекламне паное, укључујући и 

исписивање и истицање фирме ван пословног простора на више локација, таксену обавезу плаћају 

за сваку локацију. 

4) Обвезници локалне комуналне таксе из овог тарифног броја, решењем утврђену таксену обавезу  

плаћају приликом добијања одобрења, а по поднетој пријави таксеног обвезника.  

 

Тарифни број 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:     

  
усклађени износ у 

динарима до  

1) за теретна возила    

- за камионе до 2 т носивости  1.690  

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.250 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости  3.940  

- за камионе преко 12 т носивости  5.620 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  560 

3) за путничка возила    

- до 1.150 цм
3
 560  

- преко 1.150 цм
3
 до 1.300 цм

3
  1.120 

- преко 1.300 цм
3
 до 1.600 цм

3
  1.680 

- преко 1.600 цм
3
 до 2.000 цм

3
  2.250 

- преко 2.000 цм
3
 до 3.000 цм

3
  3.400 

- преко 3.000 цм
3
  5.620 

4) за мотоцикле    

- до 125 цм
3
  450 

- преко 125 цм
3
 до 250 цм

3
  670 

- преко 250 цм
3
 до 500 цм

3
  1.120 

- преко 500 цм
3
 до 1.200 цм

3
  1.360  

- преко 1.200 цм
3
  1.680  

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту  50  

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

теретне приколице за превоз одређених врста терета  
  

- 1 т носивости  450 

- од 1 т до 5 т носивости  780  
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- од 5 т до 10 т носивости  1.070  

- од 10 т до 12 т носивости  1.470  

- носивости преко 12 т  2.250  

7) за вучна возила (тегљаче)    

- чија је снага мотора до 66 киловата  1.680 

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата  2.250  

- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата  2.830 

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата  3.400  

- чија је снага мотора преко 177 киловата  4.520 

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

путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела  
1.120  

 

Напомена: 

1) Локалну комуналну таксу за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина не плаћају државни органи и органи локалне самоуправе, 

организације и установе и јавна предузећа за специјална возила, која су у непосредној функцији 

обављања комуналне делатности. 

2) У специјална возила спадају следећа друмска возила: хладњаче, цистерне, покретне ауто 

радионице, ауто дизалице, возила за одвоз смећа и чишћење улица и возила за превоз посмртних 

остатака. 

3) Локална комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга 

превозна средства инвалидних и хендикепираних лица са 80 и више процената телесног оштећења, 

под условом да им возило служи за личну употребу. 

 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.  

 

Тарифни број 4.  

Локална комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред 

пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига или других публикација, 

производа старих или уметничких заната и домаће радиности утврђује се по започетом или целом 

м
2
 коришћеног простора у дневном износу, и то: 

 

1. За коришћење простора на јавним површинама за постављање киоска: 

З О Н А 

За продају дуванских 

производа, готових 

прехрамбених 

производа и пружање 

За продају лутријских 

тикета и карата, 

обављање производних 

делатности и 

пословних 

услуга по 1м
2
 дневно 

За продају сувенира, 

бижутерије и цвећа и 

вршење занатских 

 угоститељских услуга услуга по 1м
2
 дневно 

 по 1м
2
 дневно  

I зона 25 20 15 

II зона 20 15 8 

III зона 15 12 5 

IV зона 22 18 12 

V зона 10 8 5 
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VI зона / / / 

 

2. За коришћење простора испред пословних просторија за постављање башти отвореног или 

затвореног типа: 

З О Н А 
Башта отвореног типа 

по 1м
2
 дневно 

Башта затвореног типа по 

1м
2
 дневно 

I зона 40 60 

II зона 30 45 

III зона 20 15 

IV зона 45 60 

V зона / / 

VI зона / / 

 

3. За коришћење простора на јавним површинама за постављање тенди када се јавна површина не 

користи за баште отвореног типа: 

З О Н А 
Башта отвореног типа 

по 1м
2
 дневно 

I зона 25 

II зона 20 

III зона 10 

IV зона 15 

V зона 7 

VI зона 7 

 

4. За коришћење простора на јавним површинама за постављање жардињера и других објеката: 

З О Н А По 1м
2
 дневно 

I зона 40 

II зона 30 

III зона 25 

IV зона 20 

V зона 10 

VI зона 5 

 

5. За коришћење простора на јавним површинама за постављање продајних тезги и пултова: 

З О Н А По 1м
2
 дневно 

I зона 60 

II зона 40 

III зона 30 

IV зона 50 

V зона 20 

VI зона 10 

 

6.  За коришћење простора на јавним површинама за постављање банкомате, аутомата, апарата и 

расхладних уређаја: 

З О Н А 
За банкомате по 1м

2
 

дневно 

За аутомате, апарате 

и расхладне уређаје 

по 1м
2
 дневно 

I зона 170 120 
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II зона 130 100 

III зона 100 70 

IV зона 170 110 

V зона 80 40 

VI зона 40 20 

 

7. За коришћење јавних површина за депоновање и излагање робе и огревног материјала: 

З О Н А По 1м
2
 дневно 

I зона 35 

II зона 25 

III зона 20 

IV зона 35 

V зона 20 

VI зона 10 

 

8. За коришћење простора на јавним површинама за постављање бандера и самостојећих ормана са 

опремом за комуналне инсталације (трафо станице, струјомери, поштански сандучићи и сл.)         

25 динара по комаду дневно за сваки започети или цео 1м
2
. 

 

Напомена: 

1) Комуналну таксу за 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 решењем утврђује и наплаћује одељење надлежно 

за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе приликом добијања 

одобрења од надлежног одељења општинске управе. Одобрење обавезно садржи, поред врсте, 

локације и трајања заузећа, и следеће податке: 

- за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески индетификациони број (ПИБ), матични 

број и текући рачун; 

-за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта, порески 

индетификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун; 

-за физичка лица: име и презиме обвезника, адресу пребивалишта, јединствени матични број 

грађана (ЈМБГ) и текући рачун. 

4) Обвезници локалне комуналне таксе из овог тарифног броја, решењем утврђену таксену 

обавезу из тачке 1.,2.,3.,4.,5.,6. и 7., плаћају приликом добијања одобрења, по поднетој 

пријави таксеног обвезника, а из тачке 8. до 15-ог у месецу за претходни месец. 

5) Локална комунална такса из тачке 3. овог члана утврђује се и наплаћује за заузеће јавне 

површине обвезника локалне комуналне таксе када исти не користе јавну површину за 

баште отвореног типа. Ова такса обрачунава се и наплаћује по м
2 
склопљене тенде. 

 

Тарифни број 5. 

 Локална комунална такса за држање средстава за игру (''забавне игре'') утврђује се за свако 

средство дневно, и то: 

З О Н А ИЗНОС У ДИН. 

I зона 25 

II зона 22 

III зона 17 

IV, V и VI зона 10 
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Напомена: 

1) Обвезник локалне комуналне таксе за држање средстава за игру (''забавне игре'') је физичко 

лице, предузетник или правно лице које држи средства и апарате за забавне игре на рачунарима, 

симулаторима, видео аутоматима, флиперима, билијар, пикадо, стони фудбал и сл. 

2) Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре надлежним одељењима 

општине Власотинце. Пријава садржи: име и презиме држаоца, адресу места држања апарата, 

врсту, марку, тип и серијски број апарата и датум почетка обављања делатности. 

3) Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује одељење 

надлежно за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе приликом 

добијања одобрења од надлежног одељења општине. Одобрење обавезно садржи, поред броја 

средстава за игру, локације и трајања заузећа, и следеће податке: 

-за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески идентификациони број (ПИБ), матични 

број и текући рачун; 

-за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта, порески 

идентификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун. 

5) Обвезници локалне комуналне таксе из овог тарифног броја, решењем утврђену таксену обавезу  

плаћају приликом добијања одобрења, а по поднетој пријави таксеног обвезника.  

6)  Обвзници локалне комуналне таксе из овог тарифног броја дужни су да приликом подношења 

захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине доставе уверење надлежног одељења о 

измиреним обавезама за претходни период заузећа. 

 

Тарифни број 6. 

Локална комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова утврђује се дневно по 1м
2
, и то: 

1) За заузеће јавне површине грађевинским материјалом такса се плаћа по 1м
2
 заузете површине 

дневно и то:  

З О Н А ИЗНОС У ДИН. 

I зона 50 

II зона 40 

III зона 30 

IV зона 20 

V зона 10 

VI зона 10 

 

2) за извођење грађевинских радова који захтевају раскопавање јавне површине, такса се плаћа по 

започетом 1м
2
, дневно 15 динара. 

Напомена: 

1) Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује одељење 

надлежно за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода локалне самоуправе, приликом 

добијања одобрења од надлежног одељења. Одобрење обавезно садржи, поред локације и 

временски период трајања заузећа, као и следеће податке: 

- за правна лица: назив обвезника, адресу седишта, порески идентификациони број (ПИБ), матични 

број и текући рачун; 

-за предузетнике: назив радње, име и презиме предузетника, адресу седишта, порески 

идентификациони број (ПИБ), матични број и текући рачун; 

- за физичка лица: име и презиме обвезника, адресу пребивалишта, јединствени матични број 

грађана (ЈМБГ) и текући рачун. 
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2) Обвезници локалне комуналне таксе из овог тарифног броја, решењем утврђену таксену обавезу 

плаћају приликом добијања одобрења, а по поднетој пријави таксеног обвезника.   

3) Обвезници локалне комуналне таксе из овог тарифног броја дужни су да приликом подношења 

захтева за издавање одобрења за заузеће јавне површине доставе уверење надлежног одељења о 

измиреним обавезама за претходни период заузећа. 

 

 

Тарифни број 7.   

 

Утврђује се локална комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских, моторних и 

прикључних возила на уређеним и обележеним местима, на којима се врши наплата паркирања по 
паркинг месту:  

 

 I зона  II зона 

годишње 8.000,00 5.000,00 

 

 

Н а п о м е н а: 
 1) Обвезник локалне комуналне таксе из ст.1. овог тарифног броја је привредни субјекат коме је 

поверено обављање комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима на територији 

општине Власотинце.  
2) Локална комунална такса из ст.1. овог тарифног броја утврђује се у годишњем износу према 

броју паркинг места у одговарајућој зони. 

3) Локална комунална такса из ст.1. овог тарифног броја утврђује се у годишњем износу, а плаћа се 
у 12 (дванаест) једнаких месечних рата, до 15. у месецу за претходни месец. До доношења решења 

о утврђивању таксе за текућу годину, такса се плаћа аконтационо у висини обавезе за последњи 

месец у години која претходи години за коју се утврђује таксена обавеза.  

 
 

       СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана ________године, 01 број ________  

 

 

 

                                                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                            Братислав Петровић,с.р. 
                                                                 Тачност преписа оверава 

                                                                                                            СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

                                                                                                                  Ивана Станојевић 
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