На пснпву члана 11. Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе („Сл.гласник РС“
бр.62/2006, 47/2011 и 93/2012) члана 32. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. Гласник РС“, брпј
129/07) и члана 30. Статута ппштине Коажевац („Сл. Лист ппштине Коажевац“, брпј 4/9 и
10/15) Скупштина ппштине Коажевац на седници пдржанпј
, дпнела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

Пвпм Пдлукпм врше се изменa Пдлуке п лпкалним кпмуналним таксама („Сл. лист
ппштине Коажевац“ бр. 3/2013).

Члан 2.
У члану 16а. став 6 меоа се и гласи:
„Прпсечна зарада из претхпднпг става изнпси 42.679,00 динара“.

Члан 3.

Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у „Службенпм листу
ппштине Коажевац“, а примеоиваће се пд 01.01.2016. гпдине.

Број:
Дана-------------Књажевац
ПРЕДСЕДНИК СО,
Драган Манчић

Образложење
Пп Закпну п финансираоу лпкалне сампуправе („Сл. Гласник РС“, бр.62/2006, 47/2011, 93/2012,
99/2013- усклађени дин.изн. и 125/2014-усклађени дин. изн.), у члану 15а дефинише се максимални
изнпс таксе на фирму.
Таксу на фирму не плаћају предузетници и правна лица кпја су у складу са прпписима п
рачунпвпдству разврстана у мала правна лица, а чији је гпдишои прихпд дп 50.000.000,00 динара.
Наведенп се не примеоује на предузетнике и правна лица кпја пбављају делатнпст: банкарства,
псигураоа импвине и лица, прпизвпдое и тргпвине нафтпм и дериватима нафте, прпизвпдое и тргпвине
на великп дуванским прпизвпдима, прпизвпдоа цемента, ппштанских, мпбилних и телефпнских услуга,
електрппривреде, казина, кпцкарница, кладипница,бингп сала и пружаое кпцкарских услуга и нпћних
барпва и дискптека (ппсебне делатнпсти).
Максимални изнпси таксе на фирму прпписани су:
У гпдишоем изнпсу пд највише две прпсечне зараде за правна лица, кпје су разврстана у
средоа правна лица, кап и за предузетнике и мала правна лица кпја имају гпдишои прихпд прекп
50.000.000,00 динара (псим предузетника и правних лица кпја пбављају ппсебне делатнпсти).
У гпдишоем изнпсу пд највише три прпсечне зараде за правна лица кпја су разврстана у велика
правна лица (псим правних лица кпја пбављају ппсебне делатнпсти).
У гпдишоем изнпсу пд највише десет прпсечних зарада за предузетнике и правна лица кпји
пбављају ппсебне делатнпсти.,
Ппд прпсечнпм зарадпм, сматра се прпсечна зарада пп заппсленпм пстварена на теритприји
јединице лпкалне сампуправе у перипду јануар – август гпдине кпја претхпди гпдини за кпју се утврђује
такса на фирму, према ппдацима Републичкпг пргана надлежнпг за ппслпве статистике.
С пбзирпм да је прпсечна зарада прпменљива категприја, а садржана је у претхпднпј Пдлуци п
кпмуналним таксама, пвпм пдлукпм врши се измена у члану 16 а. става 6.
Прпсечна зарада пп заппсленпм пстварена на теритприји јединице лпкалне сампуправе у
перипду јануар – август 2015. гпдине, изнпсила је 42.679,00 динара.
Ппштинскп веће ппштине Коажевац је на свпјпј седници утврдилп Нацрт пдлуке, затим је исти
пбјављен на јавни увид и пдржана је јавна расправа, дана
2015. гпдине.
На јавнпј расправи није билп примедби, па је Ппштинскп веће ппштине Коажевац, на свпјпј
седници утврдилп Предлпг пдлуке и предлаже Скупштини ппштине усвајаое пдлуке кап у Предлпгу.

ППШТИНСКП ВЕЋЕ ППШТИНЕ КОАЖЕВАЦ

