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НАЦРТ 
На основу члана 6.став 1.тачка 3. и члана 11-18 Законa  о финансирању локалне самоуправе 

(,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин. изн, 124/14 – 
усклађени дин. изн, 95/15 – усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16 – др. закон, 96/17– усклађени дин. 
износи и 89/18– усклађени дин. износи) ,члана 278.Закона о накнадама за коришћење јавних добара 
(„Сл.гласник РС“, бр.95/18), члана_________Статута општине Мали Зворник („Сл.лист општине Мали 
Зворник“,бр.__________ ), Скупштина општине Мали Зворник на седници одржаној дана ___________   
,донела је 
 

ОДЛУКУ  
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним таксама  („Сл.лист општине Мали Зворник“, број 08/13, 03/14 

,12/15 11/17,5/18 и 14/18) ,члан 6. мења се и гласи: 
 

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

Члан 2. 
Члан 9. брише се. 
 

Члан 3. 
 
Тарифа локалних комуналних такси која је саставни део ове Одлуке,мења се и гласи: 
 

Тарифни број 1 
За истицање фирме на пословном простору ,плаћа се такса у годишњем износу и то: 
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ДЕЛАТНОСТ 

 
 
ИЗНОС ТАКСЕ 
НА ГОДИШЊЕМ 
НИВОУ 
 
 

1 а ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
МАЛЕХИДРОЕЛЕКТРАНЕ. 
 Предузетници,микро мала, средња и велика правна лица без  
обзира на остварен годишњи приход 
 
 
 
 

480.000,00 
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1 б ЕЛЕКТРОДИСТРИБУТИВНА ПРЕДУЗЕЋА И ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРЕНОС 
ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ И ЊИХОВЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
Предузетници, микро,мала, средња и велика правна лица без 
обзира на остварен годишњи приход 

480.000,00 

2 a ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ШУМСКА ГАЗДИНСТВА ЗА УЗГОЈ И 
ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА И ЊИХОВЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
Велика правна лица               

130.000,00 

2 б ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА, ШУМСКА ГАЗДИНСТВА ЗА УЗГОЈ И 
ИСКОРИШЋАВАЊЕ ШУМА И ЊИХОВЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
Средња правна лица, предузетници, микро и мала правна лица 
која остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин 
 

86.230,00 

2 в ДРВНОПРЕРАЂИВАЧКА ПРЕДУЗЕЋА И САМОСТАЛНЕ ЗАНАТСКЕ 
РАДЊЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРЕРАДОМ ДРВЕТА, ЊИХОВИ ПОГОНИ, 
СТОВАРИШТА И СКЛАДИШТА 
Велика правна лица  
 

130.000,00 

2 г ДРВНОПРЕРАЂИВАЧКА ПРЕДУЗЕЋА И САМОСТАЛНЕ ЗАНАТСКЕ 
РАДЊЕ КОЈЕ СЕ БАВЕ ПРЕРАДОМ ДРВЕТА, ЊИХОВИ ПОГОНИ, 
СТОВАРИШТА И СКЛАДИШТА Средња правна лица, предузетници, 
микро и мала правна лица која остварују годишњи приход већи од 
50.000.000,00 дин 
 

86.230,00 

3 а ПРЕДУЗЕЋА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА 
- ФИКСНА ТЕЛЕФОНИЈА 
- МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА 
- РАДНА ЈЕДИНИЦА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА 
 
- ЈЕДИНИЦА ПОШТАНСКИХ УСЛУГА 
Предузетници, микро,мала, средња и велика правна лица без 
обзира на остварен годишњи приход 

 
480.000,00 

 
262.500,00 

 
 

52.500,00 
 

3 б КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА , РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ – 
Велика правна лица 
- остале забавне активности  

130.000,00 

3 в КАБЛОВСКА ТЕЛЕВИЗИЈА, РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЈСКЕ АКТИВНОСТИ - 
Средња правна лица, предузетници, микро и мала правна лица 
која остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин 
- остале забавне активности 86.230,00 
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4  ПРАВНА ЛИЦА ИЗ ОБЛАСТИ ОСИГУРАЊА ИМОВИНЕ И ЛИЦА.  
Предузетници ,микро и мала правна лица са оствареним 
годишњим приходом до 50.000.000,00 дин. 
Предузетници,микро,мaла,средња и велика правна лица која 
остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин. 

 
 

28.350,00 
 

480.000,00 
 

5 а ИЗВОЗНА И УВОЗНА ПРЕДУЗЕЋА. Велика правна лица  
130.000,00 

 
 

5 б ИЗВОЗНА И УВОЗНА ПРЕДУЗЕЋА. Средња правна лица, 
предузетници,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 

 
60.000,00 

6 а ТРГОВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА (ОСИМ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И 
ДЕРИВАТИМА НАФТЕ И ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ 
ПРОИЗВОДИМА). Велика правна лица 
- робне куће 
-самоуслуге 
-продавнице 
-киосци 
-стоваришта и магацини 
 

 
130.000,00 

 

6 б ТРГОВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА. (ОСИМ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И 
ДЕРИВАТИМА НАФТЕ И ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ 
ПРОИЗВОДИМА). Средња правна лица, предузетници ,микро и 
мала правна лица која остварују годишњи приход већи од 
50.000.000,00 дин 
 
- робне куће 
 
-самоуслуге 
 
-продавнице 
 
-киосци 
 
-стоваришта и магацини 
 

 
 
 
 
 
        37.800.00 
        
         24.150,00 

 
6.720,00 

 
3.780,00 

 
18.900,00 

6 в ТРГОВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА – ТРГОВИНА НАФТОМ И ДЕРИВАТИМА 
НАФТЕ  
Предузетници, микро,мала, средња и велика правна лица без 
обзира на остварен годишњи приход 
 
 

480.000,00 
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6 г ТРГОВИНСКА ПРЕДУЗЕЋА – ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ДУВАНСКИМ 
ПРОИЗВОДИМА 
Предузетници,микро и мала правна лица са оствареним 
годишњим приходом до 50.000.000,00 дин. 
Предузетници,микро,мaла,средња и велика правна лица која 
остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин. 

         
 

47.250,00 
 
 

480.000,00 

7 а  
УГОСТИТЕЉСКА ПРЕДУЗЕЋА.Велика правна лица 

- хотели 
- мотели 
- остали угоститељски објекти 

 

 
 
 

130.000,00 
 
 

7 б УГОСТИТЕЉСКА ПРЕДУЗЕЋА. Средња правна лица, 
предузетници,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 
 
      -     хотели 

- мотели 
- остали угоститељски објекти 

 
 

 
 
 
 

86.230,00 

8 а ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У УНУТРАШЊОЈ ШПЕДИЦИЈИ, 
ПОСРЕДНИШТВО, ВРШЕЊЕ КОМИСИОНИХ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ 
ПРОМЕТА РОБЕ И САОБРАЋАЈА И ЊИХОВЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ И 
ПОСРЕДНИШТВА. Велика правна лица 
 

- терминали 
- предузећа за превоз робе и путника и њихове радне 

јединице 
 

 
 
 
 
 

130.000,00 

8 б ПРЕДУЗЕЋА ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА У УНУТРАШЊОЈ ШПЕДИЦИЈИ, 
ПОСРЕДНИШТВО, ВРШЕЊЕ КОМИСИОНИХ ПОСЛОВА У ОБЛАСТИ 
ПРОМЕТА РОБЕ И САОБРАЋАЈА И ЊИХОВЕ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ И 
ПОСРЕДНИШТВА. Средња правна лица, предузетници,микро и 
мала правна лица која остварују годишњи приход већи од 
50.000.000,00 дин 
 
 

- терминали 
- предузећа за превоз робе и путника и њихове радне 

јединице 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

86.230,00 
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9 а ДЕЛАТНОСТ РУДНИКА И ПРОИЗВОДЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА, ОСИМ ПРОИЗВОДЊЕ ЦЕМЕНТА. Велика правна лица 
- стоваришта и складишта 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

130.000,00 
 

9 б ДЕЛАТНОСТ РУДНИКА И ПРОИЗВОДЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ 
МАТЕРИЈАЛА, ОСИМ ПРОИЗВОДЊЕ ЦЕМЕНТА. Средња правна 
лица, предузетници,микро и мала правна лица која остварују 
годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин 
 

- стоваришта и складишта 
- рудници мермера и гранита 
- сечење, обликовање и обрада камена 

 
 
 
 

86.230,00 

9 в ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ 
ЦЕМЕНТА 
Предузетници ,микро и мала правна лица са оствареним 
годишњим приходом до 50.000.000,00 дин. 
Предузетници,микро, мaла,средња и велика правна лица која 
остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин. 

 
           

36.750,00 
 

480.000,00 

10  ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ 
НАФТЕ И ДЕРИВАТА НАФТЕ 
 
Предузетници, микро,мала, средња и велика правна лица без 
обзира на остварен годишњи приход 
 
 
 

480.000,00 

11  ПРЕДУЗЕТНИЦИ И ПРАВНА ЛИЦА КОЈА СЕ БАВЕ ПРОИЗВОДЊОМ 
ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА 
 
Предузетници,микро и мала правна лица са оствареним 
годишњим приходом до 50.000.000,00 дин. 
 
 
Предузетници,микро,мaла,средња и велика правна лица која 
остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин. 
 
 

           34.650,00 
 
 

480.000,00 

12 а ОСТАЛА ПРОИЗВОДНА ПРЕДУЗЕЋА, ЊИХОВЕ ПОСЛОВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ, ПРЕДСТАВНИШТВА, ПОГОНИ, СЕРВИСИ И СЛ. Велика 
правна лица 
 
 
 

 
 

130.000,00 
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12 б ОСТАЛА ПРОИЗВОДНА ПРЕДУЗЕЋА, ЊИХОВЕ ПОСЛОВНЕ 
ЈЕДИНИЦЕ, ПРЕДСТАВНИШТВА, ПОГОНИ, СЕРВИСИ И СЛ. Средња 
правна лица, предузетници,микро и мала правна лица која 
остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин 
 

 
 
 

86.230,00 

13 а ЗАНАТСКЕ, СТАМБЕНЕ, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И ЗАДРУЖНА 
ПРЕДУЗЕЋА .Велика правна лица 
 

130.000,00 

13 б ЗАНАТСКЕ, СТАМБЕНЕ, ЗЕМЉОРАДНИЧКЕ ЗАДРУГЕ И ЗАДРУЖНА 
ПРЕДУЗЕЋА . Средња правна лица, предузетници, микро и мала 
правна лица која остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 
дин 
 

86.230,00 

14  БЕНЗИНСКЕ ПУМПЕ 
480.000,00 

15 а ПОЉОПРИВРЕДНЕ АПОТЕКЕ И ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ ЗА ПРОМЕТ 
СТОЧНЕ ХРАНЕ, МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА И СЕМЕНА.Велика правна лица 

 
 

130.000,00 
 

15 б ПОЉОПРИВРЕДНЕ АПОТЕКЕ И ТРГОВИНСКЕ РАДЊЕ ЗА ПРОМЕТ 
СТОЧНЕ ХРАНЕ, МИНЕРАЛНИХ ЂУБРИВА, СРЕДСТАВА ЗА ЗАШТИТУ 
БИЉА И СЕМЕНА. Средња правна лица, предузетници,микро и 
мала правна лица која остварују годишњи приход већи од 
50.000.000,00 дин 
 

 
86.230,00 

16 а АДВОКАТИ.Велика правна лица  
130.000,00 

16 б АДВОКАТИ. Средња правна лица, предузетници ,микро и мала 
правна лица која остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 
дин 
 

 
86.230,00 

17 а КОЗМЕТИЧКИ И ФРИЗЕРСКИ САЛОНИ.Велика правна лица 
 
 
 
 
 
 

130.000,00 

17 б КОЗМЕТИЧКИ И ФРИЗЕРСКИ САЛОНИ. Средња правна лица, 
предузетници,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 
 
 
 
 
 

86.260,00 
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18 а МЕЊАЧНИЦЕ, ШТЕДИОНИЦЕ И ПОМОЋНЕ АКТИВНОСТИ У 
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСРЕДОВАЊУ.Велика правна лица 
 
 

130.000,00 

18 б МЕЊАЧНИЦЕ, ШТЕДИОНИЦЕ И ПОМОЋНЕ АКТИВНОСТИ У 
ФИНАНСИЈСКОМ ПОСРЕДОВАЊУ. Средња правна лица, 
предузетници ,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 
 

86.230,00 

19  БАНКАРСТВО 
 

480.000,00 

20 а АПОТЕКЕ. Велика правна лица 
 

130.000,00 

20 б АПОТЕКЕ. Средња правна лица, предузетници,микро и мала 
правна лица која остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 
дин 
  

86.230,00 

21 а ЦВЕЋАРЕ И ПАРФИМЕРИЈЕ. Велика правна лица 130.000,00 

21 б ЦВЕЋАРЕ И ПАРФИМЕРИЈЕ. Средња правна лица, предузетници , 
микро и мала правна лица која остварују годишњи приход већи од 
50.000.000,00 дин 
 

86.230,00 

22 а ПЕКАРИ И ПОСЛАСТИЧАРИ.Велика правна лица. 
 
 

130.000,00 

22 б ПЕКАРИ И ПОСЛАСТИЧАРИ. Средња правна лица, предузетници 
,микро и мала правна лица која остварују годишњи приход већи 
од 50.000.000,00 дин 
 

86.230,00 

23 а ПРАВНА ЛИЦА ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ: Велика правна лица 
- одржавање и нега моторних возила 
- одржавање и оправка моторних возила 
- штампарије 
- оправка апарата за домаћинство 
- извођење грађевинских радова 
- узгој и искоришћавање шума 
- месарска делатност 
- уређење и одржавање зелених површина 
- скупљање отпада који није опасан 
- стаклорезачка делатност 
- фотографска делатност 
- остала занатска делатност.  

 
 
 
 

130.000,00 
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23 б ПРАВНА ЛИЦА ЧИЈА ЈЕ ДЕЛАТНОСТ: Средња правна лица, 
предузетници,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 
 
 
      -     одржавање и нега моторних возила 

- одржавање и оправка моторних возила 
- штампарије 
- оправка апарата за домаћинство 
- извођење грађевинских радова 
- узгој и искоришћавање шума 
- месарска делатност 
- уређење и одржавање зелених површина 
- скупљање отпада који није опасан 
- стаклорезачка делатност 
- фотографска делатност 

      -    остала занатска делатност. 

86.230,00 

24  ПРИРЕЂИВАЊЕ ИГАРА НА СРЕЋУ 
- казина 
- коцкарнице 
- кладионице 
- бинго сале 
- коцкарске услуге 
Предузетници , микро и мала правна лица са оствареним 
годишњим приходом до 50.000.000,00 дин. 

 
Предузетници,микро,мaла,средња и велика правна лица која 
остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин. 

 
 

 
26.250,00 

 
 
 
 
 
 

480.000,00 

25  НОЋНИ БАРОВИ И ДИСКОТЕКЕ 
 
Предузетници ,микро и мала правна лица са оствареним 
годишњим приходом до 50.000.000,00 дин. 
 
Предузетници,микро,мaла,средња и велика правна лица која 
остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин. 

 
 

33.600,00 
 
 
 

480.000,00 

26 а АУТОПРЕВОЗНИЧКА И ТАКСИ ДЕЛАТНОСТ.Велика  
правна лица 
 
 
 
 
 
 
 

130.000,00 

26 б АУТОПРЕВОЗНИЧКА И ТАКСИ ДЕЛАТНОСТ. Средња правна лица, 
предузетници,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 

86.230,00 
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27 а ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СЕ БАВЕ ОТКУПОМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ, 
ШУМСКИХ ПЛОДОВА И ДР. Велика правна лица 

- откуп шумског дрвета 
- откуп секундарних сировина 

 
 

130.000,00 

27 б ПРЕДУЗЕЋА КОЈА СЕ БАВЕ ОТКУПОМ ПОЉОПРИВРЕДНИХ, 
ШУМСКИХ ПЛОДОВА И ДР. Средња правна лица, 
предузетници,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 
 
откуп шумског дрвета 
откуп секундарних сировина 
 

86.230,00 

28 а ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ. Велика правна лица 
 

- холдинг послови, консалтинг и менаџмент 
- пројектовање грађевинских и др. објеката и остале 

архитектонске и инжењерске активности, технички савети 
и инжењеринг 

- техничко испитивање и анализа 
- рачуноводствени и књиговодствени послови 
- чишћење објеката 

 
 

130.000,00 

28 б ОСТАЛЕ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ. Средња правна лица, 
предузетници,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 
 
 
 
      -     холдинг послови, консалтинг и менаџмент 

- пројектовање грађевинских и др. објеката и остале 
архитектонске и инжењерске активности, технички савети 
и инжењеринг 

- техничко испитивање и анализа 
- рачуноводствени и књиговодствени послови 

      -    чишћење објеката 

86.230,00 

29 а ШКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ. Велика правна лица 130.000,00 

29 б ШКОЛА ЗА ВОЗАЧЕ. Средња правна лица, предузетници ,микро и 
мала правна лица која остварују годишњи приход већи од 
50.000.000,00 дин 
 
 
 

86.230,00 
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Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у микро и 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 
50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном 
простору. 

 

30 а ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ОДГОВАРАЈУЋЕ УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ. 
Велика правна лица. 
 

- гајење усева и засада, повртарство и хортикултура 
- узгој животиња 
- мрешћење и узгој риба у рибњацима 
- мешовито фармерство 
- остале пољопривредне услуге 

 
 

130.000,00 

30 б ПОЉОПРИВРЕДА, ЛОВ И ОДГОВАРАЈУЋЕ УСЛУЖНЕ АКТИВНОСТИ. 
Средња правна лица, предузетници,микро и мала правна лица 
која остварују годишњи приход већи од 50.000.000,00 дин 
 
      -     гајење усева и засада, повртарство и хортикултура 

- узгој животиња 
- мрешћење и узгој риба у рибњацима 
- мешовито фармерство 

остале пољопривредне услуге 
 

86.230,00 

31 а ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ РАД.Велика правна лица 
 

- медицинска пракса 
- физиотерапеутске ординације 
- стоматолошка пракса 
- вереринарске активности 
- остали видови здравствене заштите 

130.000,00 

31 б ЗДРАВСТВЕНИ И СОЦИЈАЛНИ РАД. Средња правна лица, 
предузетници,микро и мала правна лица која остварују годишњи 
приход већи од 50.000.000,00 дин 
 

- медицинска пракса 
- физиотерапеутске ординације 
- стоматолошка пракса 
- вереринарске активности 

       -    остали видови здравствене заштите 

86.230,00 
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Локалну комуналну таксу за истицање фирме не плаћају новооснована правна лица и 
предузетници за календарску годину у којој су први пут уписани у регистар Агенције за 
привредне регистре. 
 
 Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре која обављају 
делатност на територији општине Мали Зворник, а обвезници су комуналне таксе за истицање 
фирме на пословном простору дужна су да најкасније до 01. марта текуће године доставе доказ 
о висини годишњег прихода у претходној години, као и доказ о разврставању у средња или 
велика правна лица, ако је било промена у статусу. 
 Предузетницима и правним лицима ,чије седиште је на територији општине Мали Зворник, 
комунална такса за истицање фирме на пословном простору се умањује за 80% за истакнуту 
фирму на пословном објекту који се налази на адреси изван седишта. 
 Ослобађају се плаћања комуналне таксе за истицање фирме обвезници,који у пословним 
објектима који се налазе на територији општине Мали Зворник, у години за коју се утврђује такса 
запошљавају више од 200 (двеста) радника. 

Доказе о испуњености услова за остваривање права на ослобађање од плаћања комуналне 
таксе за истицање фирме на пословном простору из претходног става доставља обвезник таксе 
надлежној служби која утврђује таксе. 

 
НАПОМЕНА:  
 
Предузећа и радње су дужни да уплату  износа таксе на фирму из овог тарифног броја 

врше квартално. 
Наплату таксе из овог тарифног броја вршиће Локална пореска администрација Општинске 
управе општине Мали Зворник, на начин и у роковима предвиђеним законом којим се утврђује 
наплата пореза и других обавеза и овим тарифним бројем, а убрана средства су приход буџета 
општине Мали Зворник. 
           За велико правна лица и као и за правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстава у велика, средња, микро и мала правна лица и предузетници,  који 
обављају делатности банкарарства; осигурања имовине и лица; производњу и трговину 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, може се 
утврдити већи износ фирмарине уз претходну сагласност министарства надлежног за финансије. 
             Правна лица која су у поступку стечаја, ликвидације или реструктурирања не плаћају 
комуналну таксу за истицање фирме. 
             Комуналну таксу за истицање фирме не плаћају  предузетници који су привремено 
одјављени код Агенције за привредне регистре. 

 
Тарифни број 2. 

    Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у 
следећим износима: 

1) за теретна возила: 

- за камионе до 2 t носивости – 840 динара,  
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- за камионе од 2 t до 5 t носивости – 1.575динара,  

- за камионе од 5 t до 12 t носивости -  3.500 динара  

- за камионе преко 12 t носивости – 4.725 динара  

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - 500 динара 

3) за путничка возила: 

- до 1.150 cm³ -  500 динара, 

- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ -  630 динара 

- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ -  840 динара 

- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ -  1.575 динара 

- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ -  3.000,00 динара 

- преко 3.000 cm³ -  3.465 динара 

4) за мотоцикле: 

- до 125 cm³ -  105 динара 

- преко 125 cm³ до 250 cm³ - 315 динара 

- преко 250 cm³ до 500 cm³ -  420 динара 

- преко 500 cm³ до 1.200 cm³ -  800 динара 

- преко 1.200 cm³ -  1.050 динара 

5) за аутобусе и комби бусеве -  50 динара по регистрованом седишту; 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 
превоз одређених врста терета: 

- 1 t носивости -  400 динара 

- од 1 t до 5 t носивости -  700 динара 

- од 5 t до 10 t носивости -  950 динара 

- од 10 t до 12 t носивости -  1.300 динара 
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- носивости преко 12 t - 2.000 динара 

7) за вучна возила (тегљаче): 

- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.500 динара 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата -  2.000 динара 

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - 2.500 динара 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - 3.000 динара 

- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.000 динара 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 
атестирана специјализована возила за превоз пчела – 630 динара. 

Износи локалне комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја усклађују се годишње, са 
годишњим индексом потрошачких цена, који објављује републички орган надлежан за послове 
статистике, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а 
износ преко пет динара заокружује на десет динара. 

Приликом усклађивања највиших износа локалне комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог 
тарифног броја , основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи 
локалне комуналне таксе. 

Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене 
највише износе локалне комуналне таксе из става 1. овог члана. 

Објављени усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из става 4. овог тарифног 
броја примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у "Службеном гласнику 
Републике Србије." 

У случају да јединица локалне самоуправе пропише више износе ове таксе од износа 
прописаних у ставу 1.овог тарифног броја, примењиваће се највиши износи прописани овим законом. 

НАПОМЕНА:  
        Наплату локалне комуналне таксе из овог тарифног броја врши надлежан орган при регистрацији 
возила, на текући рачун буџета општине Мали Зворник. 
 

Тарифни број 3. 
 

Такса за држање средстава за игру („забавне игре“)плаћа се по апарату годишње, односно 
сразмерно времену коришћења апарата, и то: 
                                                                             дин/ком.  
     1. за томболу .......................................................                 10.000,00 
     2. за билијар ........................................................        7.000,00 
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     3. за стони фудбал ..............................................        3.000,00 
     4. за флипере ...............................................        2.500,00 
     5. за средства за видео и ТВ игру .....................        2.000,00 
     6. за покер апарат ...............................................                 10.000,00 
     7. за дечји рингишпил .......................................        3.000,00 
     8. за рингишпил за одрасле ..............................        6.000,00 

9. за кладионице ................................................                            50.000,00                                                                                  
10. за остале аутомате за игре на срећу ...........                  10.000,00  

 
 НАПОМЕНА: 
 Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац апарата без обзира у чијем је власништву. 
 Таксу из овог тарифног броја која се односи на тачке 2., 3., 4., 5., 7. и  8., не плаћају спортске 
организације и Дом културе. 
 Усклађивање и наплату таксе из овог тарифног броја вршиће Локална пореска администрација 
Општинске управе општине Мали Зворник. 
 

Члан 4. 
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 

Мали Зворник“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О Б Р А З Л О  Ж Е Њ Е 
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I - ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
  

Правни основ за доношење  Одлуке  о  изменама  и  допунама Одлуке  о локалним  комуналним 
таксама садржан је у одредбама члана 11. став 1. и члана 18.  Закона о финансирању локалне 
самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. 
изн, 124/14 - усклађени дин. изн, 95/15 - усклађени дин. изн, 83/16, 91/16, 104/16 - др. закон, 96/17- 
усклађени дин. износи и 89/18-усклађени дин. износи) и одредбама члана ____________ Статута 
општине  Мали Зворник (,,Службени лист општине Мали Зворник“,  број:___________. 
 

II- РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ  ОДЛУКЕ 
  

Одредбама члана 7. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 
јединице локалне самоуправе својом одлуком утврђује стопе изворних прихода, као и начин и мерила 
за одређивање висине локалних такса и накнада. 

Одредбама члана 11. став 1. наведеног закона предвиђено је да скупштина јединице локалне 
самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга. 

Одредбама члана 18. наведеног закона, прописано је да се актом скупштине јединице локалне 
самоуправе којим се уводи локална комунална такса утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и 
начин плаћања локалне комуналне таксе. 

Законом о финансирању локалне самоуправе предвиђено је ограничење највиших износи 
такси за истицање фирме на пословном простору за одређена правна лица разврстана у складу са 
Законом о рачуноводству, и то за мала и средња правна лица до две зараде и за велика правна лица 
до три просечне зараде по запосленом, остварене на територији јединице локалне самоуправе у 
периоду јануар - август године која претходи години за коју се утврђује такса. Поред тога, предвиђено 
је ограничење износа такси до десет зарада, за правна лица када обављају одређене делатности 
прописане Законом о финансирању локалне, и то: 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. 

Народна скупштина Републике Србије је, у складу са чл. 18. Закона о буџетском систему, на 
седници од 7. децембра 2018. године, усвојила Закон о накнадама за коришћење јавних добара 
(''Слижбени гласник РС'', бр. 95/18), којим су за коришћење јавних површина као добра у општој 
употреби, за које се наплаћују локалне комуналне таксе  ускладу са Законом о финансирању локалне 
самоуправе, предвиђене накнаде за коришћење јавних површина. Сходно томе, одредбама члана 278. 
наведеног закона, у тачки 16) предвиђено је да даном почетка примене тог закона, 1. јануара 2019. 
године, престају да важе одредбе члана 15. ст.1. тач. 2), 9), 14) и 16), као и члана 15б Закона о 
финансирању локалне самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије“ број 62/06, 47/11, 93/12, 
99/13 - усклађени дин. износи, 124/14 - усклађени дин. износи, 95/15 - усклађени дин.износи и 83/16), 
као и акта јединица локалне самоуправе донета на основу тих законских одредаба. 

Чланом 277. став 3.Закона о накнадама за коришћење јавних добара (''Слижбени гласник РС'', 
бр. 95/18) одређено је да до доношења подзаконских аката на основу овлашћења из овог закона, ( у 
року од три месеца од дана ступања на снагу овог закона-члан 277.став 1.Закона о накнадама за 
коришћење јавних добара) примењиваће се подзаконски акти донети на основу закона који даном 
примене овог закона престају да важе,ако нису у супротности са овим законом. 

У складу са наведеним овом одлуком је предвиђено да се у члану 6.  тачке 1. ,3., 5., 7. и 8., 
бришу, а односе се на локалне комуналне таксе: за коришћење простора на јавним површинама или 
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испред пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе,књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности; коришћење простора за 
паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима; коришћење 
рекламних паноа, укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, 
бандере и сл.); за коришћење слободних површина за кампове,постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења и за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова.  

  
  СРЕДСТВА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДЛУКЕ 

  
За спровођење Одлуке није потребно ангажовање додатних средстава из буџета општине 

Мали Зворник. 
 
 
 
 
 
 

ОПШТИНСКА УПРАВА 


