
 
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 финасирању локалне самоуправе („Сл. глсник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12,99/13,125/14,95/15 
и 83/16) и члана 37. став 1. тачка 14. Статута општине Дољевац („Сл. лист града Ниша“, бр.69/08, 89/2010, 
14/2012, 32/2012, 70/2012,57/13,9/14,26/15,99/15 и 100/16),  

Скупштина општине Дољевац на седници одржаној 16.12.2016. године, донела је  

Одлуку о локалним комуналним таксама  

Члан 1. 
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на 

територији општине Дољевац. 
Члан 2. 

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Члан 3. 
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 

 
Члан 4. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа и организација, органа и организација општине. 

 
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 године 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. 

По овом основу порески обвезници могу само једном користити право ослобађања плаћања 
локалне комуналне таксе. 

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...15/2016).'' 
Члан 5. 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 
1) истицање фирме на пословном простору; 
2) 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.); 

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) коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима 
7) коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте привременог 

коришћења; 
8) заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. 

 
Члан 6. 

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга за чије 
је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење комуналне инспекције, осим 
за обвезнике локалне комуналне таксе из тачке 1, 2 и 3, члана 5. ове Одлуке. 

 
Члан 7. 

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да поднесе пријаву Пореском одељењу до 31. марта 
текуће године, односу у року од 10 дана од дана почетка обављања делатности. 

Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или 
услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже надлежни орган или путем 
инспекцијског надзора. 

Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави Пореском одељењу, 
у року од 10 дана од дана настанка промене. 

 
Члан 8. 

Комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-
употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује 
рачуноводство. 

Комунална такса утврђује се у годишњем, месечном или дневном износу, сразмерно времену 
коришћења на начин прописан овом одлуком. 

Члан 9. 
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања застарелости, наплате, рокова 

за плаћање, обрачунавања камате, и осталог што није прописано овом Одлуком сходно се примењују одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 
Члан 10. 

Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такси  су изворни приход општине.  
 

Члан 11. 
Таксеном тарифом, која је саставни део ове одлуке, утврђују се локалне комуналне таксе у 

различитој висини, зависно од врсте делатности, површине и техничко употребних карактеристика 
објеката, величине правног лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство, предмета или услуга 
које се врше и за које се плаћају таксе. 

Члан 12. 
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће комунални инспектор. 

 
Члан 13. 

 Уколико у прописаном року таксени обвезник не пријави постојање основа за плаћање таксе казниће 
се новчаном казноми то: 

Новчаном казном у висини од 5.000,00 до 150.000,00 динара казниће се физичко лице или одговорно 
лице за прекршај из става 1. Овог члана. 

Новчаном казном у висини од 10.000,00  до 500.000,00 динара казниће се таксени обвезник – 
предузетник за прекршај из става 1 овог члана. 

Новчаном казном у висини од 50.000,00 до 2,000.000,00 динара казниће се таксени обвезник – правно 
лице, ако у прописаном року не пријави постојање основа за плаћање таксе. 

 
Члан 14. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама („Службени 
лист града Ниша“ бр 104/12,62/13 и 98/14)                                  

 



Члан 15. 
Ова Одлука ступа на снагу осам дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша“, а 

примењиваће се од 01.01.2017. године. 
 

Број: 434-23 
У Дољевцу 16.12.2016. године 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 
 

 
        ПРЕДСЕДНИК  

 
         ---------------------------------  

                                                                                                  Дејан Смиљковић 
 



ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ  
 ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ 

 
Тарифни број 1. 

 
Комунална такса за истицање фирме  на пословном простору  утврђује се на годишњем нивоу у 

различитој висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, 
величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и то: 

1. Предузетници и правна лица, која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
мала правна лица (осим предузетника и правних лица који обављају делатности: банкарства; 
осигурања имовине и лица; производња и трговина нафтом и дериватима нафте; производња и 
трговина на велико дуванским производима; производња цемента; поштанских, мобилних и 
телефонских услуга; електропривреде; казина; коцкарница; кладионица; бинго сала и пружања 
коцкарских 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 (у даљем 
тексту: фирмарина); 

2. 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 који обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; 
производња и трговина нафтом и дериватима нафте; производња и трговина на велико дуванским 
производима; производња цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина; 
коцкарница; кладионица; бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину 
плаћају на годишњем нивоу у следећим износима: 
 

Врста обвезника Износ фирмарине  у РСД - 
на годишњем нивоу 

Предузетници 30.000,00 
Мала правна лица 40.000,00 
Средња правна лица 60.000,00 

 
3. Правна лица, која су према Закону којим се уређује рачуноводство  разврстана у велика 

правна лица, (осим предузетника и правних лица који обављају делатности: банкарства; осигурања имовине 
и лица; производња и трговина нафтом и дериватима нафте; производња и трговина на велико дуванским 
производима; производња цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина; 
коцкарница; кладионица; бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину 
плаћају на годишњем нивоу у износу од 135.000,00 динара. 

4. 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 баве -се 
следећим делатностима: : банкарство; осигурање имовине и лица; производња и трговина нафтом и 
дериватима нафте; производња и трговина на велико дуванским производима; производња цемента; 
поштанске, мобилние и телефонских услуга; електропривреда; казина; коцкарница; кладионица; бинго сала и 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека у зависности од делатности које обављају, 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу у следећим износима: 
 

Делатност обвезника Износ фирмарине  у РСД 
- на годишњем нивоу 

Банкарство  150.000,00 
Осигурања имовине и лица  150.000,00 
Производња и трговина нафтом и дериватима нафте- бензинске пумпе 250.000,00 
Складиштење, дистрибуција и трговина на велико нафтом и дериватима нафте 450.000,00 
Производња и трговина на велико дуванским производима 450.000,00 
Производња цемента 150.000,00 
Поштанске услуге 450.000,00 
Мобилне и телефонске услуге 450.000,00 
Електропривреда (производња и дистрибуција електричне енергије) 450.000,00 
Казина; коцкарнице; кладионице; бинго сале и пружања коцкарских услуга 150.000,00 
Ноћни барови и дискотеке 150.000,00 
 

5. Обвезници таксе за истицање фирме на пословном простору  су правна лица и 



предузетници. 
6. Такса  по овом тарифном броју утврђује се на годишњем нивоу, посебним решењем 

Пореског одељења, сразмерно времену истицања фирме, а плаћа се квартално.      Обвезник таксе из овог 
тарифног броја, који има више истакнутих фирми или назива ван пословног седишта, за прву истакнуту 
фирму плаћа износ од 100% тарифе, а за сваку наредну  50% од износа таксе из овог тарифног броја. 

7. Таксу за истицање фирме не плаћају установе у области здравства, образовања, социјалне 
заштите, спорта и културе, јавна комунална и друга  предузећа и установе, чији је оснивач општина Дољевац, 
хуманитарне организације и удружења, као и  предузетници, који као претежну делатност обављају старе и 
уметничке занате и домаћу радиност, за које је издат одговарајући сертификат министраства надлежног  за 
послове привреде. 

Фирма јесте сваки истакнути назив, или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља 
одређену делатност. 

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, фасаде, стубови, бандере и сл. ), на годишњем нивоу, за правна лица и 
предузетнике одређује се на 20% од износа фирмарине одређене Тарифним бројем 1., зависно од тога да ли су 
разврстани у велика, средња и мала правна лица и предузетнике и зависно од делатности које обављају. 

  
Н а п о м е н а: 

            Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице и предузетник чија је фирма истакнута, а на основу 
решења  Пореског одељења-Општинске управе општине Дољевац по претходно издатом одобрењу Одељења 
за урбанизам имовинскоправне и инспекцијске послове, или када се у поступку контроле утврди коришћење  
јавних површина за немене из тарифе 2. а то није пријављено. 
 
             Општинска управа - Одељења за урбанизам имовинскоправне и инспекцијске послове дужно је да 
један примерак одобрења за истицање и исписивање фирме ван пословног простора достави Пореском 
одељењу са следећим подацима: 
-  за правна лица ПИБ, МБ правног лица и ТР, тачна адреса седишта правног лица, делатност; 
-  за предузетнике ПИБ, назив радње са тачном адресом, делатност, име и презиме власника, ЈМБГ, број личне 
карте и ТР. 

Тарифни број 3. 
 

 За држање друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се локална 
комунална такса у годишњем износу и то:  
 

1. За теретна возила 
1.1. За камионе до 2 тоне носивости .....................................................1.640,00 дин. 
1.2. За камионе од 2 тоне до 5 тона носивости ....................................2.180,00 дин. 
1.3. За камионе од 5 тона до 12 тона носивости ..................................3.820,00 дин. 
1.4. За камионе преко 12 тона носивости .............................................. 5450,00 дин. 

 
2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) .....................540,00 дин. 

 
3. За путничка возила 
3.1. до 1150 цм3............................................................  540,00 дин 
3.2. преко 1150цм3 до 1300 цм 3 ...............................1.090,00 дин 
3.3. преко 1300 цм3 до 1600 цм 3 ..............................1.630,00 дин 
3.4. преко 1600 цм3 до 2000 цм 3 ............................   2.180,00 дин 
3.5. преко 2000 цм3 до 3000 цм 3 ............................   3.290,00 дин 
3.6.  преко 3000 цм3 ..................................................   5.450,00 дин 

 
4. за мотоцикле 
4.1. до 125 цм3 .........................................................440,00 дин 
4.2. преко 125 цм3 до 250 цм3 ............................... 650,00 дин 
4.3. преко 250 цм3 до 500 цм3 ..............................1.090,00 дин 
4.4. преко 500 цм3 до 1200 цм3 ............................1.320,00 дин 
4.5. преко 1200 цм3 ................................................1.630,00 дин 

 



5. за аутобусе и комби бусеве,  по регистрованом седишту ........50,00 динара  
 

6. за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјане теретне приколице за 
превоз одређених врста терета: 

6.1. 1 тона носивости ................................................................  440,00 дин 
6.2. од 1 тоне до 5 тона носивости ..........................................  760,00 дин 
6.3. од 5 тона до 10 тона носивости ........................................1.040,00 дин 
6.4. од 10 тоне до 12 тоне носивости ..................................... 1.420,00 дин 
6.5. носивости преко 12 тона                    ................................2.180,00 дин 

 
7. за вучна возила (тегљаче) 
7.1. чија је снага мотора до 66 киловата ................................1630,00 дин 
7.2. чија је снага мотора од 66 до 96 киловата .....................2.180,00 дин 
7.3. чија је снага мотора од 96 до 132 киловата ...................2.740,00 дин 
7.4. чија је снага мотора од 132 до 177 киловата ................ 3.290,00 дин 
7.5. чија је снага мотора преко 177 киловата .......................4.380,00 дин 

 
8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјалиизована возила за превоз пчела .......1.090,00 дин 
 

Н а п о м е н а: 
Обвезник из овог тарифног броја је правно лице, предузетник и физичко лице на чије се име 

региструје моторно, друмско и прикључно возило. 
Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту регистрације моторног 

возила, код МУП Републике Србије, ПС Дољевац, на одговорајући уплатни рачун у корист буџета општине 
Дољевац, унапред за годину дана. 

Ималац моторног возила дужан је да приликом регистрације моторног возила поднесе 
надлежном органу за регистрацију доказ о плаћеној такси по овом тарифном броју на одговарајући рачун. 

Такса из овог тарифног броја не плааћа се за возила, за која се не плаћа накнада за употребу  
путева, сагласно Закону о путевима. 

Тарифни број 4. 
 
1. 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;  
 

1.1. за утовар-истовар робе, огревног, грађевинског и другог материјала по метру 
квадратном дневно ......................................................................................... 10,00 дин 

1.2. за продају и излагање производа односно робе или другог запремања по метру 
квадратном дневно ......................................................................................... 10,00 дин 

1.3. за постављање поједних објеката по метру квадратном дневно и то: 
     а) монтажне бараке и остале објекте ...................................   10,00 дин 
     б) киосци ...............................................................................    10,00 дин 
     в) столови испред угоститељских и других  сл. Објекта ...  10,00 дин 
     г) тезге ………………………………………………………   5,00 дин 
Н а п о м е н а: 
Комуналну таксу по овом тарифном броју  утврђује и наплаћује Пореско одељење 

Општинске управе општине Дољевац, по претходно издатом одобрењу Одељења за урбанизам 
имовинскоправне и инспекцијске послове, или у поступку контроле кад се утврди коришћење јавних 
површина  чије заузеће није пријављено. 

Комунална такса плаћа се по м2. 
 

Тарифни број 5. 
 

1. За држање средстава за игру („забавне игре“) плаћа се на свако средство: 
  
1.1. за билијар .................................................................................................................250,00 дин 
1. 2. за томболу.............................................................................................................1.500,00 дин 
1. 3. за аутомат за посебну игру на срећу (покер апарати  и сл.)...............................500,00 дин 
1. 4. флипери и видео игре.............................................................................................250,00 дин 



1. 5. за забавна стрелишта, вртешке и остала средства за игру, стони ногомет ......250,00 дин 
Н а п о м е н а: 
Такса по овом тарифном броју утврђује се месечно 
 Обвезник таксе из овог тарифног броја, је правно или физичко лице које држи средства и апарате за 

забавне игре. 
 Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Општинској управи-

Пореском одељењу пре почетка коришћења срестава за игру 
 
 Комуналну таксу утврђује и наплаћује Пореско одељење, 

 
Тарифни број 6.  

Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним 
и обележеним местима ....................................................................................................30,00 дин/h. 

 
Тарифни број  7. 

За коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора, циркуских шатри, забавних и 
луна паркова, и друге облике привремног коришћења, плаћа се по м2: ................20,00 дин 

 
Н а п о м е н а: 
Такса по овом тарифном броју утврђује се дневно. 
Комуналну таксу утврђује и наплаћује Пореско одељење, по претходно издатом одобрењу Општинске 

управе- Одељења за урбанизам имовинскоправне и инспекцијске послове, или у поступку контроле кад се 
утврди коришћење јавних површина  чије заузеће није пријављено. 

 
Тарифни број 8. 

За заузеће јавне поовршине раскопавањем и за извођење грађевинских радова, плаћа се по дужном 
метру: ........................................................................20,00 дин. 

 
Н а п о м е н а: 
Такса по овом тарифном броју утврђује се дневно. 
Комуналну таксу утврђује и наплаћује Пореско одељење, по претходно издатом одобрењу Општинске 

управе- Одељења за урбанизам имовинскоправне и инспекцијске послове, или у поступку контроле кад се 
утврди коришћење јавних површина  чије заузеће није пријављено. 
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