На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник РС“, бр. 129/2007), члана 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Сл. гласник РС“ , број 62/2006, 47/11, 93/12 и 99/2013) и члана 39. став 1. тачка 3.
Статута општине Ивањица („Сл. гласник РС“, број 79/2008, и „Сл. лист општине
Ивањица“ 7/2012 и 9/2012), Скупштина општине Ивањица на седници одржаној
29.12.2014. године, д о н е л а ј е

О Д Л У К У

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСAMA
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама број 434-6/2012-01(„Сл.лист општине
Ивањица“ бр. 10/2012), мења се Таксена тарифа локалних комуналних такси, Тарифни
број 1. у ставу 1.3. Одлуке о локалним комуналним таксама, тако да гласи:
1. Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају:
1.3. - Велика, средња и мала правна лица у смислу Закона о рачуноводству која
обављају делатност: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине на
велико дуванским производима, производње цемента, телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека, плаћају фирмарину на годишњем нивоу у износу
десет просечних зарада.
- Велика, средња и мала правна лица у смислу Закона о рачуноводству која
обављају делатност производње и трговине нафтом и дериватима нафте:
а) на подручју КО Ивањица, плаћају фирмарину на годишњем нивоу у износу од десет
просечних зарада
б) на подручју осталих КО, изузев КО Ивањица, плаћају фирмарину на годишњем
нивоу у износу од пет просечних зарада.
- Велика, средња и мала правна лица у смислу Закона о рачуноводству која
обављају делатност поштанских услуга, плаћају фирмарину на годишњем нивоу у
износу шест просечних зарада
Брише се став 6., тачке 1. до 6.
Члан 2.
У Одлуци о локалним комуналним таксама број 434-6/2012-01(„Сл.лист општине
Ивањица“ бр. 10/2012), мења се Таксена тарифа локалних комуналних такси, Тарифни
број 3, тачке од 1. до 8. Одлуке о локалним комуналним таксама, тако да гласи:
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За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, приликом регистрације возила плаћа се комунална такса у следећим
износима:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости 1.600,00 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.140,00 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости 3.750,00 динара,
- за камионе преко 12 т носивости 5.350,00 динара;
2) за теретне и радне приколице за путничке аутомобиле 530,00 динара;
3) за путничка возила:
-до 1.150 cm3 530,00 динара,
-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.070,00 динара,
-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm 3 1.600,00 динара,
-преко 1.600 cm 3 до 2.000 cm 3 2.140,00 динара,
-преко 2.000 cm 3 до 3.000 cm3 3.220,00 динара,
-преко 3.000 cm3 до 5.350,00 динара;
4) за мотоцикле:
-до 125 cm3 430,00 динара,
-преко 125 cm3 до 250 cm3 640,00 динара,
-преко 250 cm3 до 500 cm3 1.070,00 динара
-преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.290,00 динара
-преко 1.200 cm3 1.600,00 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:
-до 1 т носивости 430,00 динара,
-од 1 т до 5 т носивости 750,00 динара,
-од 5 т до 10 т носивости 1.020,00 динара,
-од 10 т до 12 т носивости 1.390,00 динара,
-носивости преко 12 т 2.140,00 динара;
7) за вучна возила ( тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 киловата 1.600,00 динара,
-чија је снага мотора од 66-96 киловата 2.140,00 динара,
-чија је снага мотора 96-132 киловата 2.680,00 динара,
-чија је снага мотора од 132-177 киловата 3.220,00 динара,
-чија је снага мотора преко 177 киловата 4.290,00 динара;
8) за радна возила, специјално адаптирана возила за превоз реквизита за
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела
1.070,00 динара.
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Члан 3.
У Одлуци о локалним комуналним таксама број 434-6/2012-01(„Сл.лист општине
Ивањица“ бр. 10/2012), мења се Таксена тарифа локалних комуналних такси, Тарифни
број 4. у ставу 4.8. Одлуке о локалним комуналним таксама, тако да гласи:
-

испред пословног простора у пословне сврхе – стаклене баште (зимски период);
износ од 35,00 динара по метру квадратном.
Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу
општине Ивањица“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА
Број: 434-6-1/2014-01

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Босиљка Оцокољић
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 32. став 1.
тачка 6. Закона о локалној самоуправи и одредбама члана 11. Закона о финансирању
локалне самоуправе, којима је прописано је да комуналне таксе у складу са овим
законом, посебним актом, утврђује Скупштина општине, а чланом 18. истог закона,
прописано је да акт о утврђивању комуналне таксе доноси скупштина јединице локалне
самоуправе, а њиме се утврђује: врста, висина, рокови, начин плаћања и ослобађања од
плаћања комуналне таксе, члан 39. став 1. тачка 3. Статута општине Ивањица,
прописано је да Скупштина општине доноси одлуке о комуналним таксама и другим
јавним приходима када је овлашћена законом.
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ
У члану 1. ове одлуке предвиђено је смањивање висина таксе за истицање фирме на
пословном простору према економској снази обвезника, положају за обављање
делатности производње и трговине нафтом и дериватима нафте.
Такође, предвиђено је и смањивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном
простору за обављање делатности поштанских услуга, из разлога рентабилности ове
делатности као и значаја који има за грађане општине Ивањица.
У члану 2. предвиђени су износи локалне комуналне таксе, усклађени са годишњим
индексом потрошачких цена, које је Влада сагласно члану 15в. став 4. Закона о
финансирању локалне самоуправе, утврдила и објавила у „Службеном гласнику РС“,
број 125/14, 14. новембра 2014. године.

АНАЛИЗА ЕФЕКАТА
Главни ефекат који се очекује од доношења и примене ове одлуке налази се у
објективном и економски оправданом утврђивању локалних комуналних такси у
оквирима законских ограничења. У претходним одлукама велики распон у висини
комуналне таксе обвезнике исте доводио је у неравноправан положај. Економски је
оправдано и обезбеђује равномерну оптерећеност обвезника везивање највишег износа
фирмарине за просечну зараду по запосленом у јединици локалне самоуправе на чијој
територији обвезник обавља делатност, чиме се ствара правна сигурност за обвезнике и
повољна клима за нова улагања и додатно привређивање. Овим се елиминише
утврђивање нереално високих износа такси.

ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за финансије
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