
 

 

 

На основу чл. 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС“, бр. 62/2006, 47/11, 93/2012, 99/2013 и 125/2014 ), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 ) и члана 40. 

Статута општине Мало Црниће („Службени гласник општине Мало Црниће“, број 12/08 

и 6/2011) Скупштина општине Мало Црниће на седници одржаној дана 24. 04. 2015. 

године донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

 

I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 
 

 

Члан 1. 

 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета 

и услуга на територији општине Мало Црниће, утврђују се обвезници, висина, 

олакшице, рокови и начин плаћања комуналне таксе и контрола спровођења ове 

Одлуке. 

                                                         Члан 2. 

 

Обвезник локалне комуналне таксе је физичко и правно лице - корисник права, 

предмета и услуга за чије је коришћење овом Одлуком прописано плаћање комуналне 

таксе. 

                                                          Члан 3. 

 

Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга. 

 

                                                          Члан 4. 

 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга 

од стране државних органа и организација, органа и организација локалне самоуправе и 

јавних предузећа и установа према којима општина врши права оснивача. 

 

                                                         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 у пословне сврхе 

5. Држање средстава за игру („забавне игре“), 

6. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 

објекте привременог коришћења. 
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II   ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 6. 

 

Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа којом је утврђена висина 

комуналних такси за коришћење одређених права, предмета и услуга. 

Тарифа локалне комуналне таксе утврђује обвезнике, висину, олакшице, начин 

утврђивања и плаћања локалне комуналне таксе, начин контроле и број рачуна на који 

се уплаћује иста. 

 

Члан 7. 

 

Локалну комунални таксу утврђује решењем орган прописан тарифом на основу 

поднешене пријаве али и других података којима располаже. 

Наплату комуналне таксе врши Општинска управа, односно орган или 

организација одређена тарифом. 

 

                                                         Члан 8. 

 

На територији општине Мало Црниће комунална такса плаћа се у различитој 

висини зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика 

објеката, величине правног лица, висине годишњих прихода и по деловима територије, 

односно зонама у којима се налазе објекти, предмети и услуге за које се плаћају таксе. 

 

                                                          Члан 9. 

 

Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и годишњем износу, што је 

дефинисано у тарифним бројевима Таксене тарифе која је саставни део ове Одлуке. 

 

                                                          Члан 10. 

 

Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне 

јавних прихода прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату 

јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

                                                           Члан 11. 

 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, 

наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији, Закона о порезу на доходак грађана и 

Закона о порезу на добит правних лица. 

У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се 

одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе. 

 

                                                                       Члан 12. 

 

Висина комуналних такси утврђена овом Одлуком може се изменити једанпут 

годишње.  

Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом Одлуком, може се изменити и 

у случају доношења, односно измена закона или другог прописа којим се уређују 

изворни приходи јединице локалне самоуправе. 
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Члан 13. 

 

Контролу над применом ове Одлуке врши комунална инспекција,Локална 

пореска администрација Општинске управе Мало Црниће и ЈП „Дирекција за изградњу 

општине Мало Црниће“. 

Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинско веће. 

 

 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се 

у годишњем износу и то: 

 

        1. 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, коцкарнице, кладионица, бинго сала и пружање 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 

(фирмарину).  

    

        2. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

средња правна лица, као и предузетници, мала и микро правна лица која имају 

годишњи приход преко 50.000.000,00 динара (осим предузетника и правних лица која 

обављају делатност 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) плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору на годишњем нивоу у зависности од броја објеката на којима истичу фирму, и 

то: 

- за један објекат _____________________________________  50.000,00 динара 

- до три објекта _______________________________________60.000,00 динара 

- преко три објекта ____________________________________70.000,00 динара 

    3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатност 

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) 

плаћају комуналну таксу за истицање на пословном простору на годишњем нивоу у 

зависности од броја објеката на којима истичу фирму, и то: 

- за један објекат _____________________________________ 60.000,00 динара 

- до три објекта _______________________________________90.000,00 динара 

- преко три објекта ___________________________________105.000,00 динара 
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    4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

микро, мала, средња и велика правна лица и предузетници а обављају следеће 

делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине на велико 

дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских 

услуга; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору у износу  

 

- за један објекат _____________________________________ 60.000,00 динара 

- до три објекта _______________________________________90.000,00 динара 

- преко три објекта ___________________________________105.000,00 динара 

 

 

    5. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

микро, мала, средња и велика правна лица и предузетници а обављају делатност 

електропривреде плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у 

износу од 240.000,00 динара. 

 

    6. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

средња и велика правна лица а обављају делатност производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору 

у износу од 240.000,00 динара. 

 

     7. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

микро, и мала правна лица и предузетници а обављају делатност производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте плаћају комуналну таксу за истицање фирме 

на пословном простору у износу од 60.000,00 динара. 

 

- за један објекат _____________________________________ 60.000,00 динара 

- до три објекта _______________________________________90.000,00 динара 

- преко три објекта ___________________________________105.000,00 динара 

 

 

НАПОМЕНА: 

 

1. Таксу по овом тарифном броју утврђује, наплаћује и контролише Одсек локалне 

пореске администрације. 

Висина таксе  из овог тарифног броја утврђује се на основу просечне зараде по 

запосленом остварене на територији општине Мало Црниће у периоду јануар-октобар 

године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима 

републичког органа надлежног за послове статистике. 

2. Обвезници по овом тарифном броју су правна и физичка лица регистрована за 

обављање пословне делатности код Агенције за привредне регистре и Привредног суда, 

за истакнуту фирму на пословном простору. Фирма, у смислу Закона о финансирању 

локалне самоуправе и ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на 

то да правно или физичко лице обавља одређену делатност. 

3. Правна лица и предузетници дужни су да поднесу пријаву ради утврђивања таксе  

Одсеку за локалну пореску администрацију у року од 10 дана од дана истицања фирме 

или одјаве фирме, као и доказ о јединици разврставања и укупном приходу у 

претходној години. 
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4. Физичка и правна лица, за истицање фирме плаћају комуналну таксу према својој 

оснивачкој делатности, односно делатности која се обавља у издвојеном пословном 

простору. 

5. Такса из овог тарифног броја плаћа се за седиште, издвојену просторију, 

представништво и за сваку пословну јединицу привредних субјеката који обављају 

делатност на територији општине Мало Црниће. 

6. Ослобођени су плаћања локалних комуналних такси из овог тарифног броја 

обвезници који имају статус мировања (привремена одјава) за време трајања мировања 

(привремене одјаве). Статус мировања (привремене одјаве) доказује се решењем 

Агенције за привредне регистре о привременој одјави обављања делатности. 

7. Привредни субјекти у поступку ликвидације и стечаја задужују се таксом на фирму 

до дана регистровања и објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације, 

односно стечаја у складу са законом којим се уређује ликвидација и стечај привредних 

субјеката. Привредни субјекти у поступку ликвидације и стечаја су обавезни да 

истакнуту фирму уклоне у року од 10 дана од дана регистровања и објављивања одлуке 

о покретању поступка ликвидације. 

8. Уколико се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 

обвезника, такса се плаћа само за једну истакнуту фирму, односно фирму за коју је  

утврђен највиши износ таксе. 

9. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Локална пореска 

администрација на основу поднете пријаве или других података којима располаже. 

Плаћање таксе на истакнуту фирму врши се месечно, у висини 1/12 годишњег износа 

таксе, и то до 15- тог у месецу за претходни месец, на основу решења Одсека локалне 

пореске администрације. До доношења решења за текућу годину обвезник плаћа таксу 

на основу аконтација из претходне године. 

10. Приходи остварени по основу комуналне таксе из овог тарифног броја уплаћују се 

на уплатни рачун број: 840-716111843-35. 

 

 

 

                                                            Тарифни број 2. 

 

        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, бандере и сл.), плаћају локалну 

комуналну таксу на годишњем нивоу правна лица и предузетници у износу од 20% од 

одговарајуће таксе коју плаћају правна лица и предузетници из тарифног броја 1, 

зависно да ли су разврстана у велика, средња, мала или микро правна лица или 

предузетнике и зависно од делатности коју обављају. 

Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја на плаћају 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, коцкарнице, 

кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а 

имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара.  
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НАПОМЕНА: 

 

1. Таксу из овог тарифног броја плаћају правна лица и предузетници, на основу решења 

које доноси Општинска управа, Одсек локалне пореске администрације, једном 

годишње а по претходно издатом одобрењу Општинске управе, Одсек за урбанизам, 

пољопривреду и инспекцијске послове. 

2. Општинска управа, Одсек за урбанизам, пољопривреду и инспекцијске послове 

дужан је да један примерак одобрења за коришћење рекламног паноа достави 

Општинској управи, Одсеку локалне пореске администрације, са следећим подацима: 

       -за правна лица: ПИБ, матични број правног лица, адреса седишта правног лица и 

делатност. 

       -за предузетнике: ПИБ, назив радње, адреса седишта, делатност, име и презиме 

власника, ЈМБГ власника. 

3. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу и плаћа се сразмерно 

времену коришћења и то до 15. у месецу, за претходни месец у корист рачуна број                 

840-714431843-12. 

 
 

Тарифни број 3. 

 

Износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације 

возила утврђује се у следећим износима на годишњем нивоу:  

 

1) за теретна возила:  

- за камионе до 2 т носивости...............................................................1.600 динара,  

- за камионе од 2 т до 5 т носивости.....................................................2.140 динара,  

- за камионе од 5 т до 12 т носивости.................................................. 3.750 динара,  

- за камионе преко 12 т носивости....................................................... 5.350 динара;  

 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле).................530 динара;  

3) за путничка возила:  

- до 1.150 цм3........................................................................................... 530 динара,  

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3.............................................................1.070 динара,  

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3.............................................................1.600 динара,  

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3............................................................ 2.140 динара,  

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3............................................................ 3.220 динара,  

- преко 3.000 цм3 .................................................................................. 5.350 динара;  

 

4) за мотоцикле:  

- до 125 цм3 ..............................................................................................430 динара,  

- преко 125 цм3 до 250 цм3 ....................................................................640 динара,  

 

- преко 250 цм3 до 500 цм3 .................................................................1.070 динара,  

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 ..............................................................1.290 динара,  

- преко 1.200 цм3 ..................................................................................1.600 динара; 

 

5) за аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту; 
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6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета:  

- 1 т носивости .......................................................................................430 динара,  

- од 1 т до 5 т носивости .......................................................................750 динара,  

- од 5 т до 10 т носивости ..................................................................1.020 динара,  

- од 10 т до 12 т носивости ................................................................1.390 динара,  

- носивости преко 12 т .......................................................................2.140 динара;  

 

7) за вучна возила (тегљаче):  

- чија је снага мотора до 66 киловата .............................................. 1.600 динара,  

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата ........................................2.140 динара,  

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата ......................................2.680 динара,  

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата ....................................3.220 динара,  

- чија је снага мотора преко 177 киловата ........................................4.290 динара;  

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела ......1.070 динара.“ 

 

     Износи комуналне таксе из става 1 овог тарифног броја усклађују се 

годишње, са годишњим индексом потрошачких цена, који објављује Рапублички завод 

за статистику, при чему се заокруживање врши тако што се износ до пет динара не 

узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује се на десет динара. 

     Приликом усклађивања највиших износа комуналне таксе, у складу са ставом 

3 овог тарифног броја, основице за усклађивање су последњи објављени усклађени 

највиши износи комуналне таксе. 

      Влада на предлог министарства надлежног за послове финансија објављује 

усклађене највише износе из става 1 овог тарифног броја. 

       Објављени усклађени највиши износи комуналне таксе из става 1 овог 

тарифног броја примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у   

„ Службеном гласнику Републике Србије“. 

 

НАПОМЕНА:  

 

1. Такса из овог броја плаћа се годишње приликом регистрације моторног возила 

код МУП Републике Србије, ПС Мало Црниће на уплатни рачун број:             

840-714513843-04. 

2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају војни инвалиди, инвалиди рада са 80 

или више процената телесног оштећења ако им возило служи за личну употребу.  

3. Такса по овом тарифном броју не плаћа се на возила са специјалном наменом: 

санитетска, ватрогасна, комунална, возила полиције и војске. 
 

Тарифни број 4. 

 

За коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе утврђује се и 

плаћа такса  и то:  

1. За већ постављене, као и за постављање нових електричних стубова високог и ниског 

напона по једном стубу, по једном објекту трансформаторских станица, једном 

телефонском стубу и ормарићу, једном стубу кабловске телевизије и других сличних 

објеката такса се утврђује месечно и то према табели:  
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Р.број Објекат Износ 

1. Електрични стуб високог и ниског напона 150,00 

2. Трансформаторске станице напонског нивоа 10/0.4kV 5.000,00 

3. Трансформаторске станице напонског нивоа 35/10.4kV 30.000,00 

4. Трансформаторске станице напонског нивоа 110/10.4kV 80.000,00 

5. Телефонски стуб 150,00 

6. Ормарић Телеком МСАН 4.500,00 

7. Стуб кабловске телевизије 150,00 

 

2. За коришћење простора на јавним површинама за намене које нису посебно наведене 

у овом тарифном броју, такса се утврђује дневно по м² заузете површине сразмерно 

времену коришћења, у износу од 40,00 динара дневно .  

 

Н А П О М Е Н А:  

 

1. Јавна површина из овог тарифног броја, дефинисана је чланом 2. тачка 6.  Закона о  

планирању и изградњи (Службени gласник РС, број 72/2009, 81/2009,24/2011,121/2012, 

42/2013 – Одлука УС, 50/2013 -  Одлука УС, 98/2013 - Одлука УС,132/2014 и 145/2014)   

и то јавни путеви, паркови, тргови, улице, тротоари. 

 2. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа правно лице и предузетник на основу 

решења Општинске управе, Одсека локалне пореске администрације, а на основу 

поднете пријаве. 

 Обвезници из тачке 1. овог тарифног броја дужни су да сваке године поднесу пријаву 

за комуналну таксу Одсеку локалне пореске администрације до 31.03. текуће године. 

3. Такса из тачке 1. овог тарифног броја плаћа се месечно, у висини 1/12 годишњег 

износа таксе, и то до 15. у месецу за претходни месец. 

4. Такса из тачке 2. овог тарифног броја утврђује се у дневном износу за коришћење 

простора на јавним површинама и плаћа се за дневно коришћење простора-приликом 

уручења решења за заузимање простора, сразмерно времену коришћења. Орган 

надлежан за доношење решења за дневно коришћење простора-Одсек за 

пољопривреду, урбанизам и инспекцијске послове, не може уручити решење за 

заузимање јавне површине док претходно корисник не изврши уплату по овом 

тарифном броју.  

5. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за заузимање јавне површине ради продаје 

књига, штампе и других публикација, као и продаје производа ако се приход од продаје 

користи у хуманитарне сврхе, и производа уметничких заната и домаће радиности. 

 6. Таксу по овом тарифном броју плаћају физичка и правна лица на основу задужења 

Општинске управе, Одсека локалне пореске администрације, а на основу претходно 

издатог одобрења Општинске управе-Одсек за урбанизам,пољопривреду и 

инспекцијске послове. 

5. Такса из тачке 1. и 2. овог тарифног броја плаћа се на рачун број 840-741531843-77. 

 

 

Тарифни број 5. 

 

     За држање средстава за игру ( „забавне игре“ ) на којима се приређују игре на срећу: 

За флипере, игре на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима и другим сличним 

направама које се стављају у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар и 

друге сличне игре утврђује се такса по средству у месечном износу од: 

-по апарату                                1000 динара 

-приређивање томболе             5000 динара 
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НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник простора, правно лице, 

предузетник или физичко лице које држи апарате за игре, односно забаву у пословном 

простору или ван пословног простора, а на основу решења Одсека локалне пореске 

администрације. 

2. Обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Одсеку локалне 

пореске администрације подношењем Пријаве за држање средстава за забавне игре . 

Пријава се подноси до 31.01. за текућу годину,односно,30 дана од почетка рада.  

Одсек локалне пореске администрације може да донесе решење из овог тарифног броја 

и на основу других података којима располаже. 

 3. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег 

износа таксе и то до 15. у месецу за претходни месец. 

4. Ова такса се плаћа на основу решења Одсека локалне пореске администрације, 

сразмерно времену коришћења средстава за игре и уплаћује се на рачун:                    

840-714572843-29. 

 

 

Тарифни број 6. 

 

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 

објекте привременог коришћења утврђује се локална комунална такса, дневно, за сваки 

м² заузете површине у износу од 30,00 динара  

 

НАПОМЕНА: 

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу.  

 

2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник површине за постављање 

кампова, шатора или других сличних објеката.  

 

3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници слободних површина за  

хуманитарне, културне и спортске потребе.  

 

4. Таксу из овог тарифног броја плаћају правно лице, предузетник и физичко лице, на  

основу решења од стране Општинске управе, Одсека локалне порескеа дминистрације, 

а по претходно издатом одобрењу Општинске управе, Одсека за урбанизам, 

пољопривреду и инспекцијске послове.  

 

5. Општинска управа, Одсек за урбанизам, пољопривреду и инспекцијске послове 

дужан је да по један примерак одобрења за коришћење слободних површина достави 

Општинској управи, Одсеку локалне пореске администрације, са следећим подацима:  

-за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући 

рачун, тачна адреса седишта правног лица  

-за предузетнике: порески идентификациони број, назив радње са тачном адресом,  

делатност, име и презиме власника, ЈМБГ и број личне карте, текући рачун, временски 

период коришћења слободне површине.   

-за физичка лица: име и презиме, адреса становања, број личне карте и јединствени 

матични број грађана, временски период коришћења слободне површине.   

6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, и то пре  

почетка коришћења слободне површине, и  уплаћује на рачун број 840-741533843-91.  
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Ш  КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 14. 

 

Новчаном казном у износу од 50.000,00 до 100.000,00 динара казниће се за 

прекршај таксени обвезник-правно лице: 

1) ако не поднесе пореску пријаву, односно захтев за коришћење права. предмета или 

услуге надлежном органу или је поднесе након истека рока прописаног овом Одлуком, 

2) ако не пријави насталу промену која је од утицаја на висину утврђене локалне 

комуналне таксе или је пријави након истека рока прописаног овом Одлуком, 

3) ако не поднесе захтев за коришћење права, предмета или услуге, 

4) ако достави нетачне податке који су од утицаја на висину комуналне таксе, 

5) постави рекламни пано, истакне фирму ван пословног простора или изврши заузеће 

јавне површине на други начин, без претходног одобрења надлежног органа, 

6) ако овлашћеном раднику не омогући контролу података из пријаве на лицу места или 

утврђивање чињеница, података и околности од значаја за утврђивање износа обавезе. 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се и: 

-одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу 

 од 5.000,00 до 50.000,00 динара, 

-предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара. 

 

Члан 15. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о 

комуналним таксама („Службени гласник општине Мало Црниће“, бр. 5/13 ) и 

Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама таксама 

(„Службени гласник општине Мало Црниће“ бр. 8/13 и 6/14). 

 

                                                          Члан 16. 

             Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Мало Црниће“, а примењиваће се од 01. 01. 2015. године.  

 

 

 

I/01 Број: 020-69/2015 

У Малом Црнићу, 24. 04. 2015. године 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛО ЦРНИЋЕ 

 

 

                                             ПРЕДСЕДНИК 

                    Горанка Стевић, с.р. 

 

 

 

 

 

 

 


