
 

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

бр. 129/07),  члана 11.и 18. Закона о финасирању локалне самоуправе („Сл. глсник РС“ бр. 

62/2006, 47/2011 и 93/2012) и члана 37. став 1. тачка 14. Статута општине Дољевац („Сл. 

лист града Ниша“, бр.69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012,  70/2012 и 57/2013),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној 31.07.2013. године, донела је  

 

 

ОДЛУКА О ДОПУНИ ОДЛУКЕ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним  комуналним  таксама (''Службени лист Града Ниша'', бр. 

104/2012), у члану 4. додаје се став 2, који гласи: 

''Од обавеза плаћања  локалних комуналних такси  ослобађају се:  

- инвеститори који имају нето повећање броја запослених за 10 до 50 радника,  

пријемом у радни однос на неодређено време  радника са евиденције  Националне 

службе за запошљавање,  на период од 1 године, 

- инвеститори који имају нето повећање броја запослених за 51 до 100  

радника, пријемом у радни однос на неодређено време  радника са евиденције  

Националне службе за запошљавање,  на период од 3 године, 

- инвеститори који имају нето повећање броја запослених за више од 100  

радника, пријемом у радни однос на неодређено време  радника са евиденције  

Националне службе за запошљавање,   на период од 5 година. 

Инвеститори су дужни да доставе доказе о пријему нових радника са евиденције 

НСЗ, најкасније 15 дана, по истеку  рока утврђеног Одлуком  о додели средстава. 

 Нето повећање броја запослених у привредном субјекту рачуна се поређењем са 

просечним бројем запослених у протеклих 12 месеци, а у случају да се неко радно место 

затвори у том периоду, мора се одузети од броја новоотворених радних места; 

 Нова радна места морају бити очувана у периоду од најмање три година у случају 

великих привредних субјеката, односно две године у случају малих и средњих привредних 

субјеката, односно најмање једну годину код предузетника,  од датума када је радно место 

први пут попуњено. 

Инвеститори који не доставе доказе о пријему радника у року утврђеном Одлуком 

о додели средстава и не очувају радна места у предвиђеном периоду, по истеку рока, 

задужиће се накнадно за износ ослобађања од плаћања локалних комуналних такси, 

увећан за припадајућу камату у складу са Законом о пореском поступку и пореској 

администрацији  („ Сл.гласник РС“ 80/2002, 84/2002, 23/2003, 70/2003, 55/2004, 61/2005, 

85/2005, 62/2006, 63/2006, 61/2007, 20/2009, 72/2009, 53/2010, 101/2011, 2/2012, 93/2012 и 

47/2013).'' 

 

 

 

 

 



 

 

Члан 2. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања   у „Службеном листу 

Града Ниша“. 

 

 

Број:434 - 27 

У Дољевцу 31.07.2013. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 

 

 

        ПРЕДСЕДНИК  

 

         Томислав Митровић 

 

 

 


