На основу члана 11. и члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/2011, 93/2012,99/2013 и 125/2014),
члaнa 20. и члана 32. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014) и члана 39. Статута општине Пријепоље (“Службени
гласник општине Пријепоље“ број 4/09),Скупштина општине Пријепоље на
седници одржаној _____________________________,донела је
ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине
Пријепоље“ број 12/2012 и 12/2013), Таксена тарифа, која је саставни део
Одлуке, и то Тарифни број 1. мења се и гласи :
ТАКСЕНА ТАРИФА
ТАРИФНИ БРОЈ 1 .
За истицање фирме или назива на пословном простору плаћа се
такса у годишњем износу и то:
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; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова
и
дискотека),
фирмарину
плаћају
у
износу
од.............................................................................................. 30 000.00 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика правна лица (осим 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; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину
плаћају
у
износу
од
................................................................................................... 50 000.00 динара.
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 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, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на
годишњем нивоу и то:
1. Производња и дистрибуција електричне енергије...............699 653,00 динара
2. Фиксна телефонија................................................................ 574 653,00 динара
3. Мобилна телефонија............................................................. 699 653,00 динара
4. За делатност трговине нафтом и дериватима нафте
(бензинске пумпе)….…......................................................... 350 000,00 динара
5. За делатност трговине нафтом и дериватима нафте
(бензинске пумпе и течни нафтни гас)….…........................ 400 000,00 динара
6. За делатност трговине нафтом и дериватима нафте
(течни нафтни гас)…............................................................ 300 000,00 динара
7. За делатност банкарства .................................................... .400 000,00 динара
8. За делатност осигурања имовине и лица (филијале).… …400 000,00 динара
9. За делатност осигурања имовине и лица (експозитуре)…300 000,00 динара
10. За делатност осигурања имовине и лица
(шелтер-продајно место)...……….........................................150 000,00 динара
11. Поштанке услуге......................................................................449 653,00динара
12. За делатност казина, коцкарница ,кладионица и
пружања коцкарских услуга..........................................….... 400 000,00 динара
13. За делатност ноћних барова и дискотека.............................50 000,00 динара
14. За делатност бинго сала......................................................... 50 000,00 динара
15. Гајење и искоришћавање шума.............................................472 396,00 динара
Обвезници плаћања комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору су сва правна лица и предузетници који су уписани у
надлежни регистар Агенције за привредне регистре, а имају седиште на
територији општине Пријепоље или обављају делатност на територији
општине Пријепоље.
Фирма у смислу oве Одлуке је сагласно члану 16. Закона о
финансирању локалне самоуправе сваки истакнути назив или име које
упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност (
натпис на вратима стана или куће , поштанском сандучету и друго сагласно
закону).
Пословном просторијом у смислу ове Одлуке ради плаћања
комуналне таксе сматра се сваки простор који је наведен у регистрационој
пријави и регистрован у Агенцији за привредне регистре као објекат у коме
врши делатност правно лице или предузетник.
За делатност поштанских услуга за објекте ван урбаног подручја не
плаћа се такса.
За други и сваки наредни пословни објекат истог обвезника такса за
истакнуту фирму се умањује за 50%.
Првим објектом сматра се објекат који је наведен у регистрационој
пријави и који је уписан у регистар Агенције за привредне регистре.
Ако је седиште обвезника ван територије општине Пријепоље, првим
објектом сматра се онај објекат на територији општине Пријепоље који је

први наведен у пријави обвезника, односно онај објекат за који је прописана
највиша такса ако обвезник није поднео пријаву.
Обвезници комуналне таксе из овог тарифног броја дужни су да
поднесу пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе
надлежном органу у року од 15 дана од дана почетка у коришћења права,
предмета и услуга за које је уведена комунална такса.
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 не поднесе пријаву у наведеним роковима
Одeљење надлежно за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода
локалне самоуправе ће донети решење на основу акта органа који врши
упис у регистар, као и на основу података других надлежних органа.
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; 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.
Таксу из овог Тарифног броја не плаћају државни органи
и
организације, органи и организације Општине, јавне установе, политичке и
друштвене организације и удружења грађана, лица која се баве старим
занатима, уметничким занатима и домаћом радиношћу , као и правна лица
која су у поступку стечаја, ликвидације или реструктуирања.
Таксу не плаћају новооснована правна лица и предузетници за
календарску годину у којој су по први пут уписани у одговарајући регистар
АПР.
Таксу из овог Тарифног броја не плаћају предузетници који су
привремено одјављени код Агенције за привредне регистре.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у
“Службеном гласнику општине Пријепоље“, а примењиваће се од 01.
јануара 2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИЈЕПОЉЕ
Бр. ______________,дана___________2014.године
ПРЕДСЕДСЕДНИК
_______________
Вукосав Томашевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
Министарство финансија је дописом број 401-00-01605/2012-03 од
14.12.2012. године и дописом број 434-00-9/2013-03 од 13.11.2013. године у
складу са чланом 15а став 6. Закона о финансирању локалне самоуправе
дало претходну сагласност на износе комуналних такси за истицање фирме
на пословном простору за делатности : гајење и искоришћавање шума,
фиксна телефонија, мобилна телефонија, производња и дистрибуција
електричне енергије и поштанске услуге , што је инкорпорирано у важећу
Одлуку о локалним комуналним таксама (“Службени гласник општине
Пријепоље“, бр. 12/2012 и 12/2013) .
Министарство финансија је обавестило општину Пријепоље да је
потребно да се поновно обрати са захтевом за добијање претходне
сагласности на износе комуналних такси за истицање фирме на пословном
простору за 2015. годину .
Општина Пријепоље се обратила Министарству финансија са
захтевом за добијање сагласности на веће износе фирмарина од Законом
прописаних и у захтеву наведела економске и друге разлоге који
оправдавају захтев.
Министарство финансија је дописом број 401-00-03056/2014-03 од
15.10.2014. године, дало претходну сагласност на фирмарине,
наглашавајући да је за износе из важеће Одлуке, за које је претходно
добијена сагласност, предложено умањење од 75 % од разлике износа
фирмарине који су утврђени у Одлуци за 2012. годину , чиме се стварају
услови да се у наредном двогодишњем периоду висина за правна лица у
општини Пријепоље сведе на Законом прописани највиши износ
фирмарине.
Одлука о локалним комуналним таксама , може се мењати једанпут
годишње и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе
за наредну годину, сходно члану 7. став 2. Закона о финансирању локалне
самоуправе.
Одељење локалне пореске
администрације
____________________
Козица Далмир

