ОДЛУКА
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 2/2010, 10/2010, 2/2011, 12/2011, 3/2012,
40/2012, 1/2013, 21/2013, 23/2014, 31/2015 и 39/2016)
Члан 1
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и
услуга на територији града Лесковца.

Члан 2
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалних комуналних такси.

Члан 3
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа
старих и уметничких заната и домаће радиности,
2. Држање средстава за игру (билијар, томбола и слично),
3. 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.),
4. Истицање фирме на пословном простору,
5. Коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора или других
облика привременог коришћења,
6. Држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и
машина,
7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова,
8. За паркирање друмских моторних и прикључних возила на јавним површинама која
врше доставу робе привредним субјектима.

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране
државних органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе.
Локалне комуналне таксе из става 1. овог члана тачке 3, 4. и 6. ове Одлуке утврђују се у
годишњем износу, из тачке 1, 2. и 5. сразмерно времену коришћења права, предмета и
услуга а из тачке 7. пре издавања грађевинске дозволе.
Локална комунална такса из става 1. овог члана, утврђује се сразмерно времену
коришћења за текућу календарску годину.

Члан 4
Под фирмом у смислу ове одлуке сматра се сваки истакнути назив или име које упућује на
то да правно или физичко лице обавља делатност. Ако се на јавном објекту налази више
истакнутих фирми истог обвезника такса се плаћа само за једну фирму.

Члан 5
Комуналне таксе се утврђују у различитој висини према делатности, површини и техничко
употребним карактеристикама објекта, величини правног лица у смислу територија,
односно зонама у којима се налазе објекти, односно предмети или врше услуге за које се
плаћају таксе.
Разврставање по зонама врши се у складу са Одлуком о утврђивању доприноса за
уређивање грађевинског земљишта ("Сл. гласник града Лесковца" бр. 5/2015).
ЕКСТРА ЗОНА
Улице које се долазе у Екстра зони:
Булевар ослобођења, Јужноморавских бригада до раскрснице са ул. Ветернички трг и ул.
Васе Пелагића, ул. Краља Петра Првог од раскрснице са ул. Булевар ослобођења до
раскрснице са ул. Пушкинова.
ПРВА ЗОНА
Улице које чине границу прве зоне Ул. Млинска, ул. Краља Петра Првог, ул. 28. Март, ул.
Страхињића Бана, ул. Бабички одред, ул. Степе Степановић до ул. Веселина Маслеше,
ул. Веселина Маслеше, ул. Веселина Маслеше кроз ул. Истарску, па преко моста до ул.
Ветернички трг, улицом Јужноморавских бригада до улице Дубочица, онда улицом
Дубочица до улице Љутице Богдана, ул. Љутице Богдана до ул. Првомајска, улицом
Првомајска кроз улицу Светозара Марковића, па даље кроз ул. Светоилијска до ул.
Делиградска, па преко пешачког моста улицом Владе Ђорђевића до раскрснице са ул.
Млинска и остале улице обухваћене границом прве зоне.
Са истока:

Граница иде од ул. 28. Март са раскрсницом ул. Страхињића Бана, улицом Краља Петра
Првог и први и други део.
Са југа:
Улицом Млинска, улицом Владе Ђорђевића до пешачког моста, ул. Делиградска, ул.
Светоилиска, ул. Светозара Марковића, ул. Првомајска.
Са запада:
Улицом Љутице Богдана.
Са севера:
Улицом Дубочица до раскрснице са ул. Јужноморавских бригада, улицом Јужноморавских
бригада до раскрснице са ул. Ветернички трг, улицом Ветернички трг, преко пешачког
моста, улицом Истарском до улице Веселина Маслеше, преко улице Степе Степановића,
ул. Бабичког одреда до раскрснице ул. Страхињића Бана и ул. 28. Марта и ул. Краља
Петра Првог.
ДРУГА ЗОНА
Улице које чине границу друге зоне:
Ул. Милоша Обилића, ул. Трг Народних Хероја, ул. Старине Новака, ул. Николе
Скобалшћа до ул. Кајмачаланска, ул. Краља Петра Првог до железничке пруге, трасом
железничке пруге до ул. Булевара Николе Пашића, ул. Булевар Николе Пашића до
раскрснице са ул. Ђуре Салаја, затим улицом Ђуре Салаја до раскрснице са улицом
Дубочица, улицом Дубочица, затим улицом Алексе Ненадовића, улицом Раде Жунића до
улице D. Трајковића, улицом Обрена Ковачевића до улице Маре Ђорђевић, код ОШ
"Коста Стаменковић", ул. Норвежанка до ул. Милоша Обилића, ул. Његошева од
железничке пруге Ниш-Скопље до надвожњака на старом аутопуту Братство и Јединство,
и остале улице обухваћене границом друге зоне.
Са истока:
Границе иду железничком пругом Ниш-Скопље до места у висини ул. Краља Петра Првог
други део.
Са југа:
Улицом Кајмакчаланском, испред стадиона на запад до северозападног угла Интерната
средње техничке школе, затим западном границом Интерната до најјужније индивидуалне
парцеле 9255/11 КО Лесковац, затим њеном јужном границом на запад до ул. Воје
Николајевића, улицом Воје Николајевића на север све до улице Старине Новака, а онда
улицом Старине Новака на запад преко Трга Народних хероја, ул. Милоша Обилића и ул.
Норвежанска до ОШ"Коста Стаменковић".
Са запада:

Ул. Маре Ђорђевић, ул. Обрена Ковачевића, ул. Станоја Главаша, ул. D. Трајковића, ул.
Раде Жунића, ул. Алексе Ненадовића, ул. Дубочица до раскрснице са ул. Ђуре Салаја до
раскрснице са ул. Булевар Николе Пашића.
Са севера:
Од раскрснице ул. Булевара Николе Пашића и ул. Ђуре Салаја, улицом Булевар Николе
Пашића до железничке пруге Ниш - Скопље.
ТРЕЋА ЗОНА
Улице које чине границу треће зоне:
Ул. Радничка, ул. Солунских ратника, преко пружног прелаза до ул. Љубе Ненадовића, ул.
Љубе Ненадовића дуж ул. Пушкинова, ул. Индустријска до раскрснице са ул. Ђорђе
Стаменковић, ул. Ђорђе Стаменковић, ул. Дурмиторска, од ул. Дурмиторска управно на
ул. Браће Ђорђевића у насељу Зеле Вељковић, улицом Браће Ђорђевић преко ул.
Текстилне, реке Ветернице, излази на раскрсницу ул. Ђердапска и ул. Мирославе
Стојановић, ул. Ђердапска, ул. Војислава Мичића, ул. Нишка, па на запад кроз ново
насеље до ул. Светозара Марковића, ул. Светозара Марковића до Транзитног пута ка
улици Девета, у правцу улице Девета до ул. Матије Гупца, ул. Магије Гупца, ул. Косовских
јунака до раскрснице ул. Станоја Главаша и ул. Норвежанска, ул. Норвежанска до пута за
излетиште Хисарска ул. Жртава Фашизма, ул. Жртава Фашизма, затим ул. Раданском до
ул. Светоилиска обухватајући ул. Црногорску, ул. ЦеЈвску, па преко реке кроз ул. Бледску,
па ул. Влајкова до раскрснице са ул. Радничка, и остале улице обухваћене границом
треће зоне.
Са истока:
Ул. Дурмиторска, ул. Ђорђа Стаменковића, ул. Индустријска, ул. Јадранска, ул. Љубе
Ненадовића преко пружног прелаза до ул. Солунских ратника.
Са југа:
Ул. Солунских ратника, ул. Радничка, ул. Влајкова, ул. Бледска, па преко реке Ветернице,
ул. Цељска до раскрснице ул. Светоилијска у ул. Хисарска, ул. Раданска, ул. Жртава
Фашизма, пута за одмаралиште Хисар до ул. Норвежанке и ул. Норвежанска.
Са запада:
Од раскрснице Норвежанке улице у улици Станоја Главаша, у улици Косовских јунака,
затим ул. Матије Гупца, све до ул. Девете у насељу Раде Жунић.
Са севера:
Транзитним путем до ул. Светозара Милетића, код ресторана Грош, затим кроз Ново
насеље, ул. Нишке, ул. Војислава Мичића, Ђердапском улицом до раскрснице са ул.
Мирослава Стојановића, на преко реке сече ул. Текстилна и излази на ул. Браће

Ђорђевић све до ул. Дурмиторска и ул. Ђорђа Стаменковића и раскрснице са ул.
Индустријска.
ЧЕТВРТА ЗОНА
Улице које се налазе у четвртој зони:
Насеље Славка Златановића, насеље Обрада Лучића, насеље Чифлук Мира, Охридско
насеље, насеље Анчики, насеље Бобиште, Подрум насеље.
Обухвата простор између границе треће зоне и границе Генералног Урбанистичког плана
Лесковца.
ПЕТА ЗОНА
Ова зона се односи на већа насељена места: Грделицу, Вучје, Предејане, Брестовац,
Печењевце, Братмиловце, Доње Синковце, Горње Стопање.
ШЕСТА ЗОНА
Насељена места ван Генералног урбанистичког плана Лесковца: Бадинце, Бели поток,
Белановце, Богојевце, Брејановце, Бунушки Чифлук, Велика Биљаница, Велика
Грабовница, Велико Трњане, Власе, Винарце, Горња Јајина, Горње Крајинце, Горња
Бунуша, Горње Трњане, Горњи Буниброд, Горње Синковце, Грделица село, Губеревац,
Добротин, Доња Јајина, Доња Бунуша, Доња Локошница, Доња Слатина, Доње Бријање,
Доње Крајинце, Доње Стопање, Доње Трњане, Доњи Буниброд, Драшковац, Душаново,
ЖабЈване, Живково, Жижавица, Залужње, Злоћудово, Каштавар, Кукуловце, Кумарево,
Кутлеш, Липовица, Мала Биљаница, Мала Грабовница, Мала Копапшица, Манојловце,
Међа, Миланово, Мирошевце, Мрштане, Навалин, Номаница, Ораовица (код Грделице),
Паликућа. Пресечина, Прибој, Радоњица, Разгојна, Рударе, Свирце, Стројковце,
Тодоровце, Турековац, Чифлук Разгојнски, Чекмин, Шаиновац, Шарлинце и Шишинце.
СЕДМА ЗОНА
Насељена места ван Генералног урбанистичког плана Лесковца: Бабичко, Брје, Бистрица,
Бојишина, Боћевица, Брза, Бричевље, Букова глава, Велика Копашница, Велика
Сејаница, Виље Коло, Вина, Гагинце, Голема Њива, Горина, Горња Купиновица, Горња
Локошница, Горња Слатина, Градашница, Грајевце, Граово, Грданица, Дедина Бара,
Доња Кугшновица, Дрводеља, Дрћевац, Загужане, Злокућане, Зољево, Игриште,
Јарсеново, Јашуња, Јелашница, Калуђерце, Карађорђевац, Ковачева Бара, Козаре,
Кораћевац, Крпејце, Личин Дол, Мелово, Мрковица, Накривањ, Несврта, Ново Село,
Ораовица (код Црковнице), Орашац, Оруглица, Падеж, Палојце, Петровац, Пискупово,
Подримце, Предејане (село), Равни дел, Рајно поље, Славујевце, Слатина, Смрдан,
Ступница, Сушевље, Тулово, Тупаловце, Црвени брег, Црковница, Црцавац и Чукљеник.

Члан 6
Комуналне таксе се плаћају по таксеној тарифи која је саставни део Одлуке по решењу
надлежног органа за коришћење права, предмета или услуга на подручју града.

Члан 7
Законом о финансирању локалне самоуправе, јединици локалне самоуправе припадају
изворни приходи остварени на њеној територији између осталог и локалне комуналне
таксе.
Утврђивање, контролу и наплату изворних прихода вршиће одељење локалне пореске
администрације у оквиру Градске управе за финансије града Лесковца почев од 01.
јануара 2008. године.

Члан 8
Решење о утврђивању комуналне таксе из члана 3. став 1. тачка 4. доноси Локална
пореска администрација. У погледу принудне наплате таксе, обнове поступка, жалбе,
повраћаја, застарелости, обрачуна камата, прекршаја и казни и осталог што није посебно
уређено овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.

Члан 9
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да поднесе пореску пријаву за истицање
фирме на пословном простору Градској управи за финансије-Локалној пореској
администрацији најкасније до 31. марта године за коју се такса утврђује, на обрасцу који је
саставни део ове Одлуке.

Члан 10
Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву, таксена обавеза ће се
утврдити на основу података којима располаже надлежни орган из члана 8. ове Одлуке
или путем инспекцијског надзора.

Члан 10а
Новчаном казном од 50.000-1.000.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
Надлежном Одсеку локалне пореске администрације града Лесковца, не поднесе пријаву
за утврђивање обавезе по основу истицања фирме на пословном простору у прописаном
року или у пријави наведе нетачне податке (члан 9. Одлуке);
Надлежном Одсеку локалне пореске администрације града Лесковца не пријави или не
пријави у прописаном року, сваку насталу промену која је од утицаја на утврђивање
локалне комуналне таксе;
Овлашћеном инспектору не омогући контролу података из пријаве на лицу места или
утврђивање чињеница, података и околности од значаја за висину накнаде.
За прекршај из овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном казном у
висини од 10.000 до 75.000 динара.

Новчаном казном у висини од 25.000 до 250.000 казниће се таксени обвезникпредузетник за све горе наведене прекршаје.
Новчаном казном у висини од 5.000 до 50.000 казниће се физичко лице ако учини
прекршај из овог члана.

Члан 11
У свему осталом што није регулисано овом Одлуком, непосредно се примењују одредбе
Закона о финансирању локалне самоуправе.

Члан 12
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама
објављена у "Службеном гласнику града Лесковца" бр. 28/08, 8/09 и 11/09.

Члан 13
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
града Лесковца", а примењиваће се од 1. јануара 2010. године.

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 10/2010)

Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
града Лесковца".

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 2/2011)

Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
града Лесковца".

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 3/2012)

Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
града Лесковца", а примењиваће се од 01.01.2012. године.

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 40/2012)

Члан 8
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.10.2012. године.

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 1/2013)

Члан 3
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, примењиваће се од 01.01.2013. године, а
објавиће се у Службеном гласнику града Лесковца.

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 21/2013)

Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у "Службеном гласнику града
Лесковца", а примењиваће се од 01.01.2014. године.

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 23/2014)

Члан 6
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
града Лесковца".

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 31/2015)

Члан 4
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, објавиће се у "Службеном гласнику града
Лесковца", а примењиваће се од 01.01.2016. године.

Самостални члан Одлуке о измени и допуни
Одлуке о локалним комуналним таксама
("Сл. гласник града Лесковца", бр. 39/2016)

Члан 7
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
града Лесковца".

ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ
Тарифни број 1.
Такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних простора у
пословне сврхе плаћа се по сваком квадратном метру коришћеног простора дневно по
зонама.
За покретне објекте и уређаје (аутомати за припрему напитака, аутомати за припрему и
продају сладоледа и кремова, фрижидери за продају сладоледа, расхладне витрине;
уређаји за печење и продају кокица, кукурузних класова, кестења, шећерне пене,
америчких крофница, хот-догова, помфрита и других печењарских производа; изложбенопродајни пултови; промо пулт; покретне тезге; промотивни платои; чилери и топлотне

пумпе; објекти за извођење забавних програма; превозна средства реконструисана у
монтажне објекте), излагање робе и вршење услуга.
1. На основу Одлуке о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта ("Сл.
гласник града Лесковца" број 5/15), за коришћење простора на површинама јавне намене
на територији града Лесковца или испред пословних простора у пословне сврхе, плаћа се
такса по сваком квадратном метру коришћеног простора дневно по зонама и то:
- екстра зона
- И зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
- VI зона
- VII зона

55 динара,
50 динара,
45 динара,
40 динара,
30 динара,
27 динара
25 динара
20 динара.

2. За забавне паркове, циркусе и слично 15 динара.
3. За постављање столова и столица испред угоститељских објеката (баште) плаћа се по
м2.
- екстра зона
- И зона
- II зона
- III зона
- IV зона
- V зона
- VI зона
- VII зона

40 динара
37 динара
35 динара
32 динара
30 динара
27 динара
25 динара
20 динара

4. За остало коришћење простора на површинама јавне намене на територији града
Лесковца која није за пословне сврхе (утовар-истовар и депоновање робе, огрева,
грађевинског и другог материјала) плаћа се 50 динара дневно по м2.
5. За коришћење тенди по м2 хоризонталне пројекције тенде, плаћа се комунална такса у
износу од 1.000.00 РСД на годишњем нивоу.
НАПОМЕНА:
Комунална такса из овог Тарифног броја под тачкама од 1. до 5. се уплаћује на уплатни
рачун - број: 840-741531843-77 града Лесковца пре издавања одобрења за коришћење
површине јавне намене.
Комуналну таксу из овог Тарифног броја под тачкама од 1. до 5. утврђује и уплату
контролише Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове града
Лесковца.

Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Лесковца је
дужна да води евиденцију таксених обвезника по овом Тарифном броју од тачке од
1. до 5. са подацима о задужењу и уплати.
Комуналну таксу не плаћају државни органи и организације као и органи и организације
града Лесковца.
6. За коришћење тротоара или других површина јавне намене и осталих површина у
јавној својини града Лесковца плаћа се такса у дневном износу од 10 динара за сваки
цели или започети квадратни метар заузете површине за:
- Репетитор за телекомуникације,
- Репетитор за ТВ,
- Телефонске говорнице,
- Трафо станице и
- Електричне нисконапонске, телефонске, КДС
- типски кабинети за смештај опреме електронске комуникационе мреже, стубове за
пренос каблова и опреме кабловске телевизије и телекомуникационих уређаја, бандере,
стубове и далеководе.
Напомена:
1. Обвезници плаћања комуналне таксе под тачком 6. су правна лица, предузетници и
физичка лица која користе просторе наведене у овом тарифном броју у пословне сврхе, а
по претходном одобрењу Градске управе за урбанизам и стамбено-комуналне послове
града Лесковца.
2. Уплата ове комуналне таксе под тачком 6. врши се на уплатни рачун 840-741531843-77
Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама.
3. ЈП Дирекција за урбанизам и изградњу Лесковац у обавези је да Градској управи за
урбанизам и стамбено-комуналне послове достави податке који су примењивани за
обрачун накнаде за коришћење градског грађевинског земљишта из овог тарифног броја,
а да у наредном периоду усклади своју базу података са стварним стањем на терену.

Тарифни број 2.
За држање средства и апарата за забавне игре на срећу, таксу плаћа за свако средство
сразмерно времену коришћења. Годишња такса из овог Тарифног броја утврђује се у
износу:
1. За средства и апарате за забавне игре (билијар, флипер, видео игре и сл.):
- у И зони

2.040 динара

- у II зони
- у III зони

1.750 динара
1.370 динара

2. За посебне игре у казинима и играоницама, по столу за игре, средству и аутоматима са
вишеструком улогом:
- у И зони
- у II зони
- у III зони

13.730 динара
10.330 динара
10.330 динара

3. За томболу:
- у И зони
- у II зони
- у III зони

34.400 динара
25.760 динара
25.760 динара

НАПОМЕНА:
Таксени обвезник из овог Тарифног броја је правно и физичко лице које држи средства и
апарате за забавне игре и игре на срећу.
Комунална такса из овог Тарифног броја се утврђује и плаћа сразмерно времену
коришћења средстава односно апарата.
Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Градској управи
за привреду. Пријава садржи: име и презиме држаоца, адресу места држања апарата,
врсту, марку, тип и серијски број апарата и датум почетка држања апарата.
Градска управа за привреду је дужна да Локалној пореској администрацији града
Лесковца достави решење са подацима о таксеном обвезнику, висини комуналне таксе, о
броју и врсти апарата за забавне игре, као и све евентуалне промене.
На основу решења, принудну наплату таксе из овог Тарифног броја врши Локална
пореска администрација града Лесковца.

Тарифни број 3.
(Брисан)

Тарифни број 4.
За истицање фирме на пословном простору, такса се утврђује годишње и то у следећим
износима:
1. За пореске обвезнике који 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
За све зоне

460.000 динара

2. Остале делатности - велика правна лица
За све зоне

138.000 динара

3. Остале делатности - средња правна лица
За све зоне

92.000 динара

4. Остале делатности - мала правна лица и предузетници са годишњим приходом преко
50.000.000 динара
За све зоне

92.000 динара

1. Комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају државни
органи, органи локалне самоуправе и установе чији је оснивач град.
2. Правна лица која подлежу плаћању ове таксе плаћају висину таксе утврђену овим
тарифним бројем и у граду и на селу.
3. Таксени обвезници, који на територији града Лесковца имају већи број пословних
објеката, без обзира где им се налази седиште, комуналну таксу утврђену овим тарифним
бројем плаћају за један пословни објекат, а за сваки наредни пословни објекат плаћају
комуналну таксу умањену за 90%.
4. Комунална такса утврђена на начин из овог тарифног броја плаћа се за сваку истакнуту
фирму, односно на назив без обзира где је истакнут и у ком облику.
5. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Локална пореска
администрација града Лесковца.

6. Обвезници плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да таксу плате
до 15-тог у месецу за претходни месец по решењу из претходне године. Разлику у износу
таксе по решењу из претходне године и решења за текућу годину обвезник је дужан да
измири у року од 15 дана по пријему решења.
7. Таксени обвезници који се региструју у текућој години, у обавези су да у року од 30
дана, од дана регистрације, поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за
истицање фирме и исту плаћају у износу прописану овим тарифним бројем у року од 15
дана од дана пријема решења о задужењу. Ако се фирма истакне у току године, обвезник
таксе је дужан да поднесе пријаву за истицање фирме у року од 30 дана од дана
истицања фирме.
8. Обвезници овог тарифног броја који у току године престану са обављањем
регистроване делатности или код Агенције за привредне регистре евидентирају
привремену одјаву, дужни су да уз приложени доказ - решење о брисању или привременој
одјави - ликвидацији из Агенцији за привредне регистре у року од 30 дана од дана
настале промене обавесте Локалну пореску администрацију.
9. Обвезници овог тарифног броја у обавези су да у року од 30 дана од дана настанка
било какве промене у пословању обавесте Локалну пореску администрацију.
10. Обвезници комуналне таксе дужни су да поднесу пореску пријаву, са тачним подацима
до 31. марта године за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе на шалтеру
Услужног центра града Лесковца - на обрасцу који је саставни део ове Одлуке, прилажући
притом финансијски извештај за годину која претходи години за коју се утврђује такса.
11. Средња правна лица, мала правна лица и предузетници који су регистровани за
обављање производне делатности а имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара,
плаћају комуналну таксу утврђену овим тарифним бројем умањену за 10%.

Тарифни број 5.
За коришћење слободних површина за кампове и шаторе плаћа се дневна комунална
такса у износу од 28 динара по квадратном метру заузетог простора.
Обвезници по Тарифи су сва правна и физичка лица која користе одређени простор за
намену из овог Тарифног броја, такса се наплаћује приликом издавања Одобрења од
надлежног органа.

Тарифни број 6.
За коришћење рекламних ознака које се постављају ради рекламирања фирме, односно
производа и услуга за сопствене потребе (билборд, светлећа реклама, рекламна табла,
ротирајућа и преносива рекламна табла, пано, појединачно слово, електронски дисплеј
без тона, обједињена информативна табла, натпис на фасади зграде, на посебно
постављеним стубовима или на јарболима, разапето платно, транспарент преко зграде и
други специфичан објекат и уређај), на пословним објектима и просторима који припадају
локалној самоуправи (коловози, тротоари, зелена површина, бандере и слично) такса се
плаћа на годишњем нивоу и то:

1. Велика, средња, мала правна лица и предузетници који обављају делатност
банкарства, осигурања имовине лица, производње и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на велико дуванских производа, производње цемента,
поштанских, мобилних и телефонских услуга, производње електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга, ноћних барова и
дискотека, плаћају:
- комуналну таксу у износу од 76.000,00 РСД.
2. Велика правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 РСД за све зоне
плаћају:
- комуналну таксу у износу од 23.000,00 РСД.
3. Средња, мала правна лица и предузетници која имају годишњи приход преко
50.000.000,00 РСД, за све зоне плаћају:
- комуналну таксу у износу од 15.500,00 РСД.
4. Велика, средња, мала правна лица и предузетници (осим истих који обављају
делатност банкарства, осигурања имовине лица, производње и трговине нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванских производа, производње
цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, производње електропривреде,
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружање коцкарских услуга, ноћних барова
и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 РСД не плаћају локалну
комуналну таксу из става 2. члана 15б. Закона о изменама и допунама Закона о
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 93/12).
Напомена:
Приликом подношења захтева за коришћење рекламних ознака, истицање и исписивање
фирме ван пословног простора, велика, средња, мала правна лица и предузетници,
дужни су да доставе Одлуку о разврставању правних лица и последњи финансијски
извештај о пословању.
1.Комунална такса из овог Тарифног броја се уплаћује на уплатни рачун - број: 840714431843-12 града Лесковца пре издавања одобрења за коришћење површине јавне
намене.
2. Комуналну таксу из овог Тарифног броја утврђује и уплату контролише Градска
управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Лесковца.
3. Градска управа за урбанизам и стамбено-комуналне послове града Лесковца је
дужна да води евиденцију таксених обвезника по овом Тарифном броју са
подацима о задужењу и уплати.
4. Комуналну таксу не плаћају државни органи и организације као и органи и организације
града Лесковца.

Тарифни број 7.
1. За извођење грађевинских радова плаћа се комунална такса по м2
грађевинске бруто површине, односно метру дужном трасе на уплатни рачун
25
број: 840-741535843-08
динара,
2. За извођење грађевинских радова који захтевају раскопавање јавних површина и
додатно регулисање саобраћаја плаћа се комунална такса по метру дужном дневно:
- у улицама на којима се одвија јавни градски и приградски превоз путника
700
динара,
- на осталим уређеним јавним површинама
400
динара,
- на земљаним површинама
220
динара.

Тарифни број 8.
Такса за држање моторних и друмских прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима:
1. За теретна возила износ у динарима
За камионе до 2 т носивости
За камионе од 2 т до 5 т носивости
За камионе од 5 т до 12 т носивости
За камионе преко 12 т носивости
2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
3. За путничка возила
До 1.150 цм3
Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
Преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
Преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
Преко 3.000 цм3
4. За мотоцикле
До 125 цм3
Преко 125 цм3 до 250 цм3
Преко 250 цм3 до 500 цм3
Преко 500 цм3 до 1.200 цм3
Преко 1.200 цм3
5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту
6. За прикључна возила, теретне приколице, и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета
До 1 тоне носивости
Од 1 г до 5 т носивости
Од 5 т до 10 т носивости
Од 10 т до 12 т носивости
Носивости преко 12 т
7. За вучна возила (тегљаче)

1.620 динара
2.170 динара
3.800 динара
5.420 динара
540 динара
540 динара
1.080 динара
1.620 динара
2.170 динара
3.270 динара
5.420 динара
440 динара
650 динара
1.080 динара
1.310 динара
1.620 динара
50 динара

440 динара
760 динара
1.030 динара
1.410 динара
2.170 динара

Чија је снага мотора до 66 киловата
Чија је снага мотора до 66-96 киловата
Чија је снага мотора до 96-132 киловата
Чија је снага мотора до 132-177 киловата
Чија је снага мотора преко 177 киловата
8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз
пчела

1.620 динара
2.170 динара
2.720 динара
3.270 динара
4.350 динара
1.080 динара.

НАПОМЕНА:
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила на
одговарајући рачун града Лесковца.
За паркирање друмских моторних и прикључних возила на јавним површинама којим се
врши достава робе и трансфер новчаних средстава привредним субјектима плаћа се
комунална такса по регистарском броју возила:
- за ЛАКА теретна и путничка возила до 3.5 тоне највеће дозвољене масе,
на територији Града Лесковца на месечном нивоу у износу од
- за СРЕДЊА теретна возила од 3,5 тоне до 12 тона највеће дозвољене
масе, на територији Града Лесковца на месечном нивоу у износу од
- за ТЕШКА теретна возила преко 12 тона највеће дозвољене масе, на
територији Града Лесковца на месечном нивоу у износу од

300,00
динара
500,00
динара
1.000,00
динара

За паркирање друмских моторних и прикључних возила на јавним површинама којима се
врши достава робе и трансфер новчаних средстава привредним субјектима одобрење
може да се издаје и на име привредног субјекта са седиштем фирме ван града Лесковца и
када не може да предвиди регистарске таблице возила којима ће се вршити превоз, том
приликом плаћа јединствену комуналну таксу на месечном нивоу у износу од 2500,00
динара
Напомена:
1. Комунална такса из овог тарифног броја је саставни део решења надлежне градске
управе у којем се одређују ближи услови за паркирање друмских моторних и прикључних
возила на јавним површинама приликом доставе робе привредним субјектима.
2. Комунална такса из овог тарифног броја је сразмерна времену коришћења и уплаћује
се у буџет града Лесковца на рачун број 840-741532843-84 по моделу 97 и позиву на број
21-058
Комунална такса се наплаћује пре издавања одобрења и исту контролише Градска
управа за урбанизам и стамбено комуналне послове града Лесковца.
3. Комуналну таксу не плаћају државни органи и организације као и органи и организације
града Лесковца.

Тарифни бр. 9-11
(Брисани)

Образац ППЛКТ
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЛЕСКОВАЦ
Градска управа за финансије
Одељење локалне пореске администрације

ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ
за __________ годину
1. ПОДАЦИ ЗА ИНДЕНТИФИКАЦИЈУ
1.1. Порески идентификациони број (ПИБ)
1.2. Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)
1.3. Матични број (правног лица, односно радње)

_________
_____________
________

1.4. Фирма
1.5. Подаци о
седишту
1.5.1. Адреса,
телефон
2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)
2.1. Претежна делатност (назив и шифра)

________

2.1.1. Адреса објекта на коме је истакнута фирма
2.2. Изјава под кривичном и материјалном одговорношћу
2.1. Број истакнутих фирми
ван пословног објекта

___

2.3. Подаци о површини пословног простора

___

2.4. Подаци о техничко-употребним карактеристикама објеката и специфичностима
делатности

2.5. Подаци о броју запослених у време подношења пријаве

_____

2.6. Подаци о остваривању подстицаја ослобођења

Попуњава подносилац пријаве

(место)

(датум)

(Потпис одговорног лица)
M.П.

Попуњава Локална пореска администрација
Потврда о пријему пријаве
Страна 1

ПОДАЦИ О ОБЈЕКТИМА У ОКВИРУ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА ОДНОСНО ПРЕДУЗЕЋА
1. ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ
1.1. Назив објекта
1.2. Адреса објекта
2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)
2.1. Претежна делатност (назив и шифра)

_____

2.2. Изјава под кривичном и материјалном одговорношћу:
2.1. Број истакнутих фирми на различитим пословним објектима

___

2.2. Број истакнутих фирми ван пословног објекта

___

2.3. Подаци о површини пословног простора (м)

______

2.4. Подаци о техничко-употребним карактеристикама и специфичностима делатности

2.5. Подаци о броју запослених радника у објекту у време подношења
пријаве

_____

попуњава подносилац пријаве:

(место)

(датум)

(потпис одговорног лица)
M.П.

попуњава Градска управа:
Потврда о пријему пријаве:

НАПОМЕНА:
Другу страну пријаве треба умножити у онолико примерака колико посебних објеката
постоји у предузећу односно радњи, а затим попунити за сваки објекат.
Страна 2

