
 

На основу  члана 13.,17., и чл. 25.став 1.,подтачка 2. Закона о буџетском систему ( „ Сл.гласник РС“ бр. 

54/09... 62/13, 63/13-испр. ) члана  6.,11.,15.15а.,15б.,15в. и чл.18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Сл.гласник РС“ бр.62/06,47/11 и 93/12),  члана 2a.  Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији ( „Сл.Гласник РС“ број. 80/2002 ... 47/13) члана 20. став  1.тачка 4.Закона о 

локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр.129/2007) и члана 55. Статута општине Опово („Општински 

службени гласник општине Опово“ бр.18/2012) Скупштина Општине Опово, на седници одржаној дана  

12.12.2013.  доноси 

 

 ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА 

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ОПОВО 

 

  Члан 1. 

  У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Опово („Општински службени гласник 

општине Опово““ бр.16/12) у оквиру ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ Тарифни број 1. мења се и гласи:     

                                                                  ТАКСЕНА  ТАРИФA 

                                                                        Тарифни број 1. 

1. Истицање фирме на пословном простору (фирмарина) плаћа се у годишњем износу и то: 

- Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 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, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека) а имају годишњи приход до 50.000.000 динара не плаћају локалну комуналну 

таксу за истицање фирме на пословном простору. 

- Правна лица која су, сходно закону којим се уређује рачуноводство  разврстана у средња правна 

лица, као и предузетници и мала правна лица која остварују годишњи приход преко 50.000.000 

динара (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, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)  таксу за 

истицање фирме плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде и то: 

1. Предузетници.................................................................................................................3.000,00 дин/годишње 

2. мала правна лица ( представништва, пословне јединице или други облици преко којих обављају 

делатност )..................................................................................................................... 6.000,00 дин/годишње 

3. средња правна лица ( представништва, радне јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност )...........................................................................................18.000,00 дин/годишње   

 



 

- Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица 

(осим 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, коцкарница, 

кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) фирмарину плаћају 

на годишњем нивоу највише до три просечне зараде и то: 

1. велика правна лица ( представништва, радне јединице, пословне јединице или други облици преко 

којих обављају делатност) ........................................................................................24.000,00дин/годишње 

 

- Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и 

мала правна лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а 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, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека таксу за истицање фирме ( фирмарину ) 

плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада и то: 

1. делатност банкарства ( правна лица, њихове експозитуре, филијале, представништва, радне 

јединице, пословне јединице или други облици преко којих обављају делатност и предузетници 

који обављају неку од делатности у области банкарства )                                                               

....................................................................................................................60.000,00 дин/годишње 

2. делатност осигурања имовине и лица  ( правна лица, њихове експозитуре, филијале, 

представништва, радне јединице, пословне јединице или други облици преко којих обављају 

делатност ............................................................................................................60.000,00 дин/годишње 

3. производња и трговина нафтом и дериватима нафте  - бензинске пумпе  ( правна лица и 

предузетници )                                                                                                       

...........................................................................................................................60.000,00дин/годишње 

4. производња и трговина на велико дуванским производима ( правна лица, њихова 

представништва, радне јединице, пословне јединице или други облици преко којих обављају 

делатност и предузетници који обављају делатност трговине дуванским производима на велико )                                        

.......................................................................................................................... 60.000,00дин/годишње 

5. производња цемента ( правна лица, њихови погони, радне јединице и други облици преко којих 

обављају делатност )............................................................................................36.000,00дин/годишње 

6. поштанске, мобилне и телефонске услуге ( правна лица , њихова представништва, пословне 

јединице или други облици преко којих обављају делатност )                                      

......................................................................................................................36.000,00дин/годишње 

7. електропривреда    ( правна лица , њихова представништва, пословне јединице или други облици 

преко којих обављају делатност )................................................................36.000,00дин/годишње 

8. казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга ( правна лица , 

њихова представништва, пословне јединице или други облици преко којих обављају делатност и 

предузетници и њихови издвојени простори ).................................................36.000,00дин/годишње 



 

9. ноћни барови и дискотеке ( правна лица, њихова представништва, пословне јединице или други 

облици преко којих обављају делатност и предузетници који обављају делатност ноћних барова и 

дискотека )......................................................................................................3.000,00дин/годишње 

Под просечном зарадом у смислу тарифног броја 1. става 1. сматра се просечна зарада  по запосленом 

остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која претходи години 

за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове статистике. 

Фирмом се сматра сваки истакнути назив или име на пословном простору које упућује на то да правно и 

физичко лице обавља одређену делатност у том пословном простору. Ако се на једном објекту налази више 

истакнутих фирми истог обвезника, комунална такса се плаћа само за једну фирму. 

Таксени обвезници који на територији општине Опово имају већи број пословних објеката, комуналну 

таксу за истицање фирме плаћају за један пословни објекат, а за сваки наредни такса се умањује за 50 %. 

Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације и сл.ослобађају се обавезе плаћања таксе 

за истицање фирме.  

За време трајања привремене одјаве обављања делатности, обвезник комуналне таксе не плаћа комуналну 

таксу по овом тарифном броју. 

Правна лица и предузетници који први пут оснивају предузеће, односно радњу биће ослобођени плаћања 

таксе из овог тарифног броја једну годину рачунајући од дана регистрације исте. 

Таксени обвезници су у обавези да одсеку Локалне пореске администрације пријаве коришћење права из 

овог тарифног броја. 

Пријава треба да садржи следеће податке: 

1. назив фирме и адресу 

2.  ПИБ и текући рачун фирме 

3. укупан број фирми и пословних простора са адресама. 

     Таксена обавеза по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу, а доспева у месечном периоду. 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Општинском службеном гласнику општине 

Опово“, а примењиваће се од 01.01.2014. године.  

РЕПУБЛИКА СРБИЈА –АП ВОЈВОДИНА                           

ОПШТИНА ОПОВО   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                                                                                  

БРОЈ :011-31/13 

ДАНА:12.12.2013.г       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

ОПОВО  

                                

Драган М.Угринов дипл.ецц. 

                                     дипл.инж.екологије  

 


