
На основу члана 32. ст. 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 

129/07 и 83/14), члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 62/06, 

47/11, 93/12 и 99/13) и члана 37. став 1. тачка 14. Статута општине Дољевац ("Сл. лист Града 

Ниша", бр. 69/08, 89/10, 14/12, 32/12, 70/12, 57/13 и 09/14),  

 Скупштина општине Дољевац, на седници одржаној  28.11. 2014. године, донела је 

 

Одлуку о измени Одлуке о локалним комуналним таксама 

 

Члан 1. 

  У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Сл.лист града Ниша, бр.104/12 и 62/13), у 

Тарифи локалних комуналних такси општине Дољевац, у тарифном броју 1., у тачци 2., у табели 

„врста обвезника“  у алинеји ''предузетници'' износ ''25.000,00'' замењује се износом ''27.000,00'', 

алинеја ''мала правна лица, износ фирмарине у РСД – на годишњем нивоу 30.000,00''  мења се и 

гласи: „мала правна лица и микро лица износ фирмарине у РСД – на годишњем нивоу 33.000,00'', 

у алинеји ''средња правна лица'' износ ''40.000,00'' замењује се износом ''44.000,00''. 

 

Члан 2. 

  У тарифном броју 1., у тачки 3.  износ ''50.000,00'' замењује се износом ''55.000,00''. 

 

Члан 3. 

  У тарифном броју 1. у тачки 4. код делатности ''банкарство'' износ ''100.000,00'' замењује се 

износом ''110.000,00'', код делатности ''осигурање имовине и лица'' износ ''100.000,00'' замењује се 

износом ''110.000'', код делатности ''складиштење, дистрибуција и трговина на велико нафтом и 

дериватима нафте'' износ ''350.000,00'' динара замењује се износом ''390.000,00'', код делатности 

''производња и трговина на велико дуванским производима'' износ ''350.000,00'' замењује се 

износом ''390.000,00'', код делатности ''производња цемента'', износ ''100.000,00'' замењује се 

износом ''110.000,00'', код делатности ''поштанске услуге'' износ ''350.000,00'', замењује се износом 

''390.000,00'', код делатности ''мобилне и телефонске услуге'', износ ''350.000,00'' замењује се 

изнoсом ''390.000,00'', код делатности ''електропривреда (производња и дистрибуција електричне 

енергије)'' износ ''350.000,00'' замењује се износом ''390.000,00'', код делатности ''казина; 

коцкарнице; кладионице; бинго сале и пружања коцкарских услуга'' износ ''100.000,00'' замењује 

се износом ''110.000,00'', код делатности ''ноћни барови и дискотеке'' износ ''100.000,00'' замењује 

се износом ''110.000,00''.     

 

Члан 4. 

  Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу Града 

Ниша". 

 

 

Број: 434-21 

У Дољевцу, 28.11. 2014. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
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