На основу члана 7. и члана 11 став 1. Закона о финансирању локалне
самоуправе (''Службени гласник РС'', бр. 62/06, 47/2011, 93/2012 и 99/13) и члана
47. став 1. тачка 14) Статута Општине Владимирци („Службени лист града Шапца
и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 30/08, 36/08, 6/09 и 18/13),
Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној дана _______2013.године,
донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Члан 2. се мења и гласи:
Висина комуналних такса утврђена је у Таксеној тарифи и изменама таксене
тарифе, која је саставни део ове Одлуке.
Члан 2.
После члана 8. додаје се члан 9. који гласи
Ова Одлука о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама
ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2013. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Бр. _______од ________2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
____________________________
Драган Симеуновић

ИЗМЕНА ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ
ИЗМЕНА ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
У тарифном броју 1. замењује се следеће:
1. тачка 2 подтачка А у реду делатност осигурања имовине и лица, велика
правна лица, њихове експозитуре, филијале, представништва, радне јединице,
пословне јединице или други облици преко којих обављају делатност износ
250.000,00 замењује се износом 180.000,00.
2. тачка 2 подтачка Б у реду делатност осигурања имовине и лица, средња
правна лица, њихове експозитуре, филијале, представништва, радне јединице,
пословне јединице или други облици преко којих обављају делатност износ
250.000,00 замењује се износом 180.000,00.
3. тачка 2 подтачка В у реду делатност осигурања имовине и лица, мала
правна лица, њихове експозитуре, филијале, представништва, радне јединице,
пословне јединице или други облици преко којих обављају делатност износ
200.000,00 замењује се износом 180.000,00.
4. тачка 4 подтачка А у реду делатност поштанских услуга, велика правна
лица, њихове експозитуре, филијале, представништва, радне јединице, пословне
јединице или други облици преко којих обављају делатност износ 200.000,00
замењује се износом 100.000,00.
5. тачка 4 подтачка Б у реду делатност поштанских услуга, средња правна
лица, њихове експозитуре, филијале, представништва, радне јединице, пословне
јединице или други облици преко којих обављају делатност износ 200.000,00
замењује се износом 100.000,00.
6. тачка 13 подтачка В у реду делатност рударства, мала правна лица и
предузетници ако имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара износ
70.000,00 замењује се износом 50.000,00.
7. тачка 15 подтачка Б у реду делатност пољопривреде, шумарства и
рибарства, средња правна лица , њихове радне или пословне једнице износ
70.000,00 замењује се износом 42.000,00.
8. тачка 15 подтачка В у реду делатност пољопривреде, шумарства и
рибарства, мала правна лица и предузетници ако имају годишњи приход преко
50.000.000,00 динара износ 70.000,00 замењује се износом 42.000,00.
9. тачка 17 подтачка Б у реду делатност трговине, средња правна лица ,
њихове радне или пословне једнице износ 70.000,00 замењује се износом
42.000,00.
10. тачка 17 подтачка В у реду делатност трговине, мала правна лица ако
имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара износ 70.000,00 замењује се
износом 42.000,00.
11. тачка 17 подтачка Г у реду делатност трговине, предузетници ако
имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара износ 70.000,00 замењује се
износом 42.000,00.
12.
тачка 18 подтачка В у реду делатност угоститељства ( ресторани) ,
мала правна лица и предузетници ако имају годишњи приход преко 50.000.000,00
динара износ 70.000,00 замењује се износом 50.000.,00.
13.
тачка 20 подтачка Б у реду делатност саобраћаја ( јавни линијски
превоз), средња правна лица, њихове експозитуре, филијале, представништва,

радне јединице, пословне јединице или други облици преко којих обављају
делатност износ 70.000,00 замењује се износом 50.000,00.
14.
тачка 20 подтачка В у реду делатност саобраћаја ( јавни линијски
превоз), мала правна лица и предузетници ако имају годишњи приход преко
50.000.000,00 износ 70.000,00 замењује се износом 50.000,00.
15.
тачка 25 подтачка В у реду производне делатности, мала правна лица
и предузетници ако имају годишњи приход преко 50.000.000,00 износ 70.000,00
замењује се износом 50.000,00.
:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Бр. _______ од _______2013. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
____________________________
Драган Симеуновић

Образложење

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1.
тачке 3. и 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07),
члану 6. став 1. тачка 3. и члановима 11, 15, 15а, 15б. и 15в Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/2006,47/2011, 93/2012 и 99/13)
и члану члана 47. став 1. тачка 14) Статута Општине Владимирци („Службени лист
града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 30/08,36/08, 6/09 и
18/13).
Чланом 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи је прописано да
скупштина општине утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и
мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, а чланом 32. став 1. тачка
13. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина општине у складу са
законом утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који општини
припадају по закону.
Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник
РС'' број 62/2006,47/2011, 93/2012 и 99/13) утврђено је који приходи припадају
јединици локалне самоуправе, док је у ставу 1. тачком 3. наведена локална
комунална такса.
Чланом 11. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да
скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за
коришћење права, предмета и услуга, те да се за коришћење права, предмета и
услуга из става 1. овог члана не може уводити посебна накнада.
Члановима 15, 15а, 15б. и 15в. одређено је за шта се локалне комуналне
таксе могу уводити, као и која правна лица и предузетници не плаћају локалну
комуналну таксу, односно прописани су највиши износи за комуналне таксе за она
лица која комуналну таксу плаћају.
Чланом 47. Статута Општине Владимирци („Службени лист града Шапца и
општина Богатић, Владимирци и Коцељева“ број 30/08, 36/08, 6/09 и 18/13),
прописано је да Скупштина општине у складу са законом утврђује општинске таксе
и друге локалне приходе који општини припадају по закону.
Општинска управа - Одсек за Локалну пореску администрацију, као
обрађивач и предлагач материјала које доноси Скупштина општине Владимирци,
припремио је нацрт Одлуке о комуналним таксама и доставио је Општинском већу
општине Владимирци у даљу надлежност.
Општинско веће општине Владимирци, као овлашћени орган за предлагање
аката које разматра и доноси Скупштина општине Владимирци, на седници
одржаној ______________ године утврдило је предлог Одлуке о комуналним
таксама и предлаже Скупштини општине Владимирци да је донесе као у предлогу
материјала за седницу.

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ

