
                                                                                                                               

НАЦРТ 

      На основу члана 60. а у вези са чланом  6. став 1. тачка 3. Закона о финансирању локалне 

самоуправе («Службени гласник РС», бр. 62/06,47/11,93/12,99/13,125/14,95/15,83/16,91/16 и 

104/16-др.закон,96/17-усклађени дин.изн.,89/18-усклађени дин. изн.,95/18-др.закон, 86/19-

усклађени дин.изн. и 126/20,), и члана 22. Статута града Крушевца („Службени лист града 

Крушевца“ бр. 15/18), Скупштина града Крушевца, на седници одржаној дана 

______________2021. године, донела је  

 
 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

У  Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Крушевца“ бр. 9/19 

,16/19,17/20)  у  Таксеној тарифи, Тарифни број 1. мењају се  тачка 1, подтачке  од I – III тако да 

сада гласи   

  

„ ТАРИФНИ БРОЈ 1 

 

1. За истицање фирме или назива на пословним просторијама (у даљем тексту фирмарина), 

утврђује се локална комунална такса по зонама и то: 

 

I  Таксени обвезници који обављају следеће делатности : 

 

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; електорпривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала  и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу  и то правна лица која су према закону 

којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро правна лица и 

предузетници плаћају у свим зонама: 

 

-  велика и средња  правна лица……….....................757.920,00 динара (10 просечних зарада) 

-  мала и микро правна лица  и предузетници….....151.584,00 динара  (2 просечне зараде) 

 

II Таксени обвезници који обављају све остале делатности а према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана су у средња правна лица, мала правна лица и микро правна 

лица, као и предузетници, која-и имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, 

фирмарину плаћају: 

 

Средња, мала  и микро правна лица и предузетници: 

• Екстра зона.................................... 151.584,00 динара  (2 просечне зараде)  

• I ....................................................... 149.584,00 динара  (2 просечне зараде – 2.000 дин.) 

• II...................................................... 147.584,00 динара  (2 просечне зараде – 4.000 дин.) 

• III.....................................................  145.584,00 динара  (2 просечне зараде –  6.000 дин.)                                                                                                                                                                                                                                        

• IV..................................................... 143.584,00 динара  (2 просечне зараде –  8.000 дин.) 

• V......................................................  141.584,00 динара  (2 просечне зараде – 10.000 дин.) 



 

III Таксени обвезници који обављају све остале делатности а према закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана су у велика правна лица, фирмарину плаћају: 

 

У свим зонама.............................................227.376,00 динара  (3 просечне зараде) 

 

Под просечном зарадом  у смислу предходног става сматра се просечна зарада по 

запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август 

године која предходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког 

органа надлежног за послове статистике. 

Одељење за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода, сагласно предходном ставу ове 

Одлуке, вршиће усклађивање прописаног износа комуналне таксе на крају сваке године за 

наредну годину  према подацима републичког органа надлежног за послове статистике . 

                               

Члан 2.  

 

      Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу града 

Крушевца“, а примењиваће се од 01.01.2022.године. 

 

 

 

О б р а з л о ж е њ е 

 

     Ова Одлука се донеси ради усклађивања износа локалне комуналне таксе са просечном 

зарадом по запосленом на територији Града Крушевца  за период јануар-август 2021.год. према 

подацима Републичког завода за статистику, а све у складу са Законом о финансирању локалне 

самоуправе.  

 За перод јануар-август 2021. године, просечна зарада по запосленом остварене на 

територији града Крушевца према подацима републичког Завода за статистику износи 75.792,00 

динара. 

 

 

Обрађивач:                                                                      ГРАДСКО ВЕЋЕ 

Славица Настић         ПРЕДСЕДНИК ВЕЋА 

            _________________________________ 

                       

 


