СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ
Година XVII Број 5 МАЛО ЦРНИЋЕ 05.07.2013.

На основу чл. 6. и 7. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. Гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, и 93/12), члана
32. Закона о локалној самоуправи („Сл. Гласник РС“, бр. 129/07
и члана 40. Статута општине Мало Црниће („Службени гласник
општине Мало Црниће“, број 12/08 и 6/2011) Скупштина
општине Мало Црниће на седници одржаној дана 27. јуна 2013.
године донела је

јавних предузећа и установа према којима општина врши права
оснивача.
Члан 5.

1.
2.
3.

Локалне комуналне таксе уводе се за:
истицање фирме на пословном простору,
држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина,
држање средстава за игру („забавне игре“),

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 6.
I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Утврђивање, наплату и контролу комуналних такси врши
Члан 1.

Општинска управа Мало Црниће - Одсек локалне пореске
администрације.

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за
коришћење права, предмета и услуга на територији општине

IIПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Мало Црниће, утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови
и начин плаћања комуналне таксе и контрола спровођења ове

Члан 7.

Одлуке.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је физичко и правно
лице - корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
овом Одлуком прописано плаћање комуналне таксе.

Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа којом је
утврђена висина комуналних такси за коришћење одређених
права, предмета и услуга.
Тарифа локалне комуналне таксе утврђује обвезнике,
висину, олакшице, начин утврђивања и плаћања локалне
комуналне таксе, начин контроле и број рачуна на који се
уплаћује иста.

Члан 3.
Члан 8.
Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке настаје даном
почетка коришћења права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и
услуга.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење
права, предмета и услуга од стране државних органа и
организација, органа и организација локалне самоуправе и

На територији општине Мало Црниће комунална такса
плаћа се у различитој висини зависно од врсте делатности,
површине и техничко-употребних карактеристика објеката,
величине правног лица, висине годишњих прихода и по
деловима територије, односно зонама у којима се налазе објекти,
предмети и услуге'за које се плаћају таксе.
Члан 9.
Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и
годишњем износу, што је дефинисано у тарифним бројевима
Таксене тарифе која је саставни део ове Одлуке.

Члан 10.

Члан 15.

Обвезник локалне комуналне таксе из члана 5. став 1.
тачка 1. ове Одлуке, дужанје дасваке године поднесе пријаву за
комуналну таксу Одсеку локалне пореске администрације до
ЗО.марта текуће године. Уз пријаву подноси и извештај о
оствареним приходима у претходној години и податке о
разврставању обвезника према закону којим се уређује
рачуноводство.
Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу
промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана
настанка промене.
У случају да обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву
за коришћење права, предмета или услуге у наведеним роковима
таксена обавеза утврдиће се решењем на основу података органа
надлежног за упис у регистар привредних субјеката и података
којима располаже Одсек локалне пореске администрације.
Члан 11.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на
одговарајуће

уплатне

рачуне

јавних

прихода

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке
врши

Члан 14.
Висина комуналних такси утврђена овом Одлуком може се
изменити једанпут годишње.
Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом
Одлуком, може се изменити и у случају доношења, односно
измена закона или другог прописа којим се уређују изворни
приходи јединице локалне самоуправе.

локалне

пореске

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 100.000,00
динара казниће се за прекршај таксени обвезник-правно лице:
ако не поднесе пореску пријаву, односно захтев за
1)
коришћење права. предмета или услуге надлежном органу
или је поднесе након истека рока прописаног овом
Одлуком, (чл. 11. став 1. и2.)
ако не пријави насталу промену која је од утицаја на
2)
висину утврђене локалне комуналне таксе или је пријави
након истека рока прописаног овом Одлуком (чл. 11.
став2.)
3)
ако не поднесе захтев за коришћење права, предмета или
4)
5)

Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа утврђена за
поједина права, предмете и услуге.

Одсек

Члан 16.

Члан 12.

Члан 13.

-

Ш КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна.

У погледу начина утврђивања комуналне таксе,
обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за плаћање,
обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона о
пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу
на доходак грађана и Закона о порезу на добит правних лица.
У свему осталом што није посебно регулисано овом
Одлуком примењују се одредбе Закона о финансирању локалне
самоуправе.

управа

администрације.

прописане

Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату

Општинска

6)

услуге
ако достави нетачне податке који су од утицаја на висину
комуналне таксе
постави рекламни пано, истакне фирму ван пословног
простора или изврши заузеће јавне површине на други
начин, без претходног одобрења надлежног органа
ако овлашћеном раднику не омогући контролу података из
пријаве на лицу места или утврђивање чињеница, података
и околности од значаја за утврђивање износа обавезе.
За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и:
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу
од 2.500,00 до 50.000,00 динара; предузетник новчаном
казном у износу од 5.000 до 50.000 динара;

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
Локална

комунална

такса

за

истицање

фирме

на

пословном простору утврђује се у годишњем износу и то:
1.
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 делатност банкарства; осигурања имовине и лица;
производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње
и трговине на велико дуванским производима; производње
цемента; поштанских, мобштних и телефонских

услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека) плаћају комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору у износу од 50.000,00 динара
Правна лица која су према закону којим се уређује
2.
рачуноводство разврстана у велика правна лица (осим

НАПОМЕНА:

предузетника и правних лица која 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) плаћају комуналну таксу за
истицање на пословном простору у износу од 60.000,00 динара
3.
Правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала, средња и велика правна лица
и предузетници а обављају следеће делатности: банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине на велико

код Агенције за привредне регистре и Трговинског суда, за
истакнуту фирму на пословном простору. Фирма, у смислу
Закона о финансирању локалне самоуправе и ове одлуке, јесте
сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или
физичко лице обавља одређену делатност
3.
Обвезник подноси пријаву за локалну комуналну
таксу заистицање фирме напословном простору која садржи
следеће елементе: назив обвезника, седиште обвезника, адресу
објекта у коме се обавља делатност, ПИБ, шифру и назив
претежне делатности, површину, опис техничко- употребних
карактеристика објекта, величине правног лица, висине
годишњих прихода, изјаву о истакнутој фирми ван пословног
простора.

дуванским производима; производње цемента; поштанских,
мобилних и телефонских услуга; казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека плаћају комуналну таксу за истицање фирме
на пословном простору у износу од 60.000,00 динара
4.
Правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала, средња и велика правна лица
и предузетници а обављају делатност електропривреде плаћају
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у
износу од 240.000,00 динара
5.
Правна лица која су према закону којим се уређуј е
рачуноводство разврстана у средња и велика правна лица а
обављају делатност производње и трговине нафтом и
дериватима нафте плаћају комуналну таксу за истицање фирме
на пословном простору у износу од 240.000,00 динара
6.
Правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстанау мала правна лица и предузетници а
обављају делатност производње и трговине нафтом и
дериватима нафте плаћају комуналну таксу за истицање фирме
на пословном простору у износу од 60.000,00 динара
7.
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 (осим
предузетника и правних лица која 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) не плаћају комуналну
таксу за истицање фирме на пословном простору.

1.
Таксу по овом тарифном броју утврђује, наплаћује и
контролише Одсек локалне пореске администрације.
2.
Обвезници по овом тарифном броју су правна и
физичка лица регистрованаза обављање пословне делатности

4.
Такса из овог тарифног броја плаћа се за седиште,
издвојену просторију, представништво и за сваку пословну
јединицу привредних субјеката који обављају делатност на
територији општине Мало Црниће.
Ослобођени су плаћања локалних комуналних такси
5.
из овог тарифног броја обвезници који имају статус мировања
(привремена одјава) за време трајања мировања (привремене
одјаве). Статус мировања (привремене одјаве) доказује се
решењем Агенције за привредне регистре о привременој одјави
обављања делатности.
6.
Привредни субјекти у поступку ликвидације и
стечаја задужују се таксом на фирму до дана регистровања и
објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације односно
стечаја у складу са законом којим се уређује ликвидација и
стечај привредних субјеката. Привредни субјекти у поступку
ликвидације и стечаја су обавезни да истакнуту фирму уклоне у
року од 10 дана од дана регистровања и објављивања одлуке о
покретању поступка ликвидације.
7.
Уколико се на једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за
једну истакнуту фирму.
8.
Ако обвезник има више пословних објеката на
територији општине Мало Црниће у којима обавља делатност,
такса се плаћа за сваку следећу истакнуту фирму у износу од
50% утврђене тарифе.
9.
Плаћање таксе на истакнуту фирму врши се месечно,
у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15- тог у месецу за
претходни месец, на основу решења Одсека локалне пореске
адмионистрације.
10. Приходи остварени по основу комуналне таксе из
овог тарифног броја уплаћују се на уплатни рачун број: 840716111843-35.

2.

Обвезник је дужан да пријави средства и апарате за

забавне игре Одсеку локалне пореске администације.
3.

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се

месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то до 15. у
месецу за претходни месец.
4.

Ова такса се плаћа на основу решења Одсека локалне

пореске

администрације,

сразмерно

времену

коришћења

средстава за игру и уплаћује се на рачун: 840-714572843-29
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи
Одлука о комуналним таксама (“Службени гласник општине
Мало Црниће, број 2/09) и Одлука о изменама и допунама
Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени гласник
општине Мало Црниће, број 15/12).
Члан 18.
Ова одлука ступа на сна1у осмог дана од дана објављивања
у “Службеном гласнику општине Мало Црниће“ а примењује се
од 01.01.2013. године. Члан 10.став
1.

примењује се од 01.01.2014.године.

Број: 434-1/2013
У Малом Црнићу, 27. јуна 2013. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ

ПРЕДСЕДНИК
Горанка Стевић, с.р.

