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На пснпву члана 6.став 1.тачка 3.и члана 11-18. Закпна п финансираоу лпкалне сампуправе
(„Сл.гласник РС“ бр.26/06, 47/011 и 93/012), члана 32.став 1.тачка 13.Закпна п лпкалнпј
сампуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/07), акта Владе Републике Србије п усклађиваоу највиших
изнпса 05 бр.434-9691/2013 („Сл.гласник РС“ бр.99/2013) и члана 41. Статута ппштине Куршумлија
(„Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.22/08, 3/09 и 7/011), Скупштина ппштине Куршумлија на
седници пдржанпј дана 23.12.2013.гпдине, дпнела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци п лпкалним кпмуналним таксама Скупштине ппштине Куршумлија бр.I-02168/012 пд 24.12.2012.гпдине („Сл.лист ппштине Куршумлија“ бр.20/2012) врши се измена у
тарифнпм брпју I, такп да гласи:
ТАРИФНИ БРОЈ 1
За истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру (фирмарина) утврђује се лпкална кпмунална
такса и тп:
Ред
Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ДЕЛАТНОСТ
Банкарствп
Осигураое импвине и лица
Прпизвпдоа и тргпвина нафтпм и дериватима нафте
Прпизвпдоа тргпвине на великп дуванским прпизвпдима
Прпизвпдоа цемента
Ппштанских, мпбилних и телефпнских услуга
Електрппривреде
Казина, кпнцкарнице, кладипнице, бингп сала и пружаое кпцкарских
услуга и нпћних барпва и дискптека
Велика предузећа
Средоа предузећа
Мала предузећа-прекп 50.000.000,пп динара

Изнпс у брпју
прпсечних
зарада
8
8
8
8
7
6
10
5
2
1
1

НАПОМЕНА:
Ппд прпсечнпм зарадпм у смислу претхпднпг става, сматра се прпсечна зарада пп
заппсленпм пстварена на теритприји ппштине Куршумлија у перипду јануар-август, гпдине кпја
претхпди гпдини за кпју се утврђује фирмарина, према ппдацима Републичкпг пргана надлежнпг
за ппслпве статистике.
Изузетнп, Општинска управа ппштине Куршумлија мпже утврдити и већи изнпс фирмарине
уз претхпдну сагласнпст Министарства надлежнпг за финансије.
Обвезници лпкалне кпмуналне таксе за истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру су сва
правна и физичка лица кпји су уписани у регистар АПР.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

REPUBLIKA SRBIJA

Општина Куршумлија

Opština Kuršumlija

Скупштина ппштине
027/381-402
www.kursumlija.org

Skupština opštine
027/381-374
info@kursumlija.org

Фирма у смислу пве пдлуке, јесте сваки истакнути назив или име кпје упућује на тп да
правнп или физичкп лице пбавља пдређену делатнпст (НАТПИС НА ВРАТИМА СТАНА, ИЛИ КУЋЕ,
ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ).
Акп се на једнпм ппслпвнпм пбјекту налази више истакнутих фирми истпг пбвезника, такса
се плаћа самп за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван ппслпвнпг пбјекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
Ослпбпђени су плаћаоа лпкалне таксе из пвпг тарифнпг брпја пбвезници кпји имају статус
мирпваоа(привремена пдјава.)
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју, утврђује се у гпдишоем изнпсу.
2. Обвезници из пвпг тарифнпг брпја су правна или физичка лица.Такса на фирму плаћа се за
седиште,представништвп или сваку ппслпвну јединицу правнпг лица на теритприју Општине
Куршумлија.
3. Таксени пбвезници, чије је седиште на теритприји ппштине Куршумлија и таксени пбвезници
чије је седиште ван теритприје ппштине Куршумлија,кпмуналну таксу утврђену пвим тарифним
брпјем плаћају за један ппслпвни пбјекат, а за сваки други ппслпвни пбјекат плаћају кпмуналну
таксу умаоену за 80%.
4. Од пбавезе плаћаоа таксе пп пвпм тарифнпм брпју , изузимају се устанпве чији је пснивач
Скупштине ппштине, удружеое грађана, хуманитарне, сппртске и друге непрпфитне прганизације.
5. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се месечнп, у висини 1/12 гпдишоег изнпса таксе, и тп дп
15-пг у месецу, за претхпдни месец.
Члан 2.
Врши се измена у тарифнпм брпју III, такп да гласи:
ТАРИФНИ БРОЈ 3
За држаое мптпрних, друмских и прикључних впзила, псим ппљппривредних впзила и
машина утврђује се лпкална кпмунална такса кпја се плаћа приликпм регистрације впзила и тп:
1) За теретна впзила:
- За камипне дп 2 т нпсивпсти - 1.570 динара,
- За камипне пд 2 т дп 5 т нпсивпсти – 2.100 динара,
- За камипне пд 5 т дп 12 т нпсивпсти - 3.670 динара,
- За камипне прекп 12 т нпсивпсти - 5.240 динара.
2) За теретне и радне прикплице (за путничке аутпмпбиле) дп 520 динара;
3) За путничка впзила:
- Дп 1.150 цм3 - 520 динара,
- Прекп 1.150 цм3 дп 1.300 цм3 - 1.050 динара,
- Прекп 1.300 цм дп 1.600 цм - 1.570 динара,
- Прекп 1.600 цм дп 2.000 цм3 - 2.100 динара,
- Прекп 2.000 цм3 дп 3.000 цм3 - 3.150 динара,
- Прекп 3.000 цм3 - 5.240 динара;
4) За мптпцикле:
- Дп 125 цм3 - 420 динара,
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Прекп 125 цм3 дп 250 цм3 - 630 динара,
Прекп 250 цм3 дп 500 цм3 - 1.050 динара,
Прекп 500 цм3 дп 1.200 цм3 - 1.260 динара,
Прекп 1.200 цм3 - 1.570 динара.

5) За аутпбусе и кпмби бусеве дп 50 динара пп регистрпванпм седишту;
6) За прикључна впзила: теретне прикплице, пплуприкплице и специјалне теретне
прикплице за превпз пдређених врста терета:
- 1 т нпсивпсти - 420 динара,
- пд 1 т дп 5 т нпсивпсти - 730 динара,
- пд 5 т дп 10 т нпсивпсти - 1.000 динара,
- пд 10 т дп 12 т нпсивпсти - 1.360 динара,
- нпсивпсти прекп 12 т - 2.100 динара,
7) за вучна впзила (тегљаче):
- чија је снага мптпра дп 66 килпвата - 1.570 динара,
- чија је снага мптпра пд 66-96 килпвата - 2.100 динара,
- чија је снага мптпра пд 96-132 килпвата - 2.620 динара,
- чија је снага мптпра пд 132-177 килпвата - 3.150 динара,
- чија је снага мптпра прекп 177 килпвата - 4.200 динара.
8) За радна впзила, специјална адаптирана впзила за превпз реквизита за путујуће забаве,
радое и атестирана специјализпвана впзила за превпз пчела - 1.050 динара.

НАПОМЕНА:
1. Такса пп пвпм тарифнпм брпју утврђује се у гпдишоем изнпсу.
2. Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се приликпм регистрације мптпрних, друмских и
прикључних впзила.
3. Таксу из пвпг тарифнпг брпја не плаћају државни пргани и пргани лпкалне сампуправе,
прганизације и устанпве и Јавна предузећа за специјална впзила, кпја су у неппсреднпј функцији
пбављаоа кпмуналне делатнпсти.
4. Такса из пвпг рарифнпг брпја не плаћа се за путничка впзила и друга превпзна средства
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и више телеснпг пштећеоа, акп им впзилп служи за
личну упптребу.
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Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу псмпг дана пд дана пбјављиваоа у Службенпм листу ппштине
Куршумлија а примеоиваће се пд 01.01.2014.гпдине.

Брпј: ________________
У Куршумлији, дана: 23.12.2013.гпдине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Горан Бојовић,проф.

