
 
 
На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени лист 
РС'', број 129/07 и 83/2014-др. закон) и чл. 11. и 18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени 
дин.изн.,125/2014- усклађени дин.изн., и 95/2015-усклађени дин. изн. ) и члана 41. став 
1. тачка 14. Статута Општине Ириг (''Службени лист општина Срема'', број 13/2014, 
30/2014 и 9/2015), Скупштина општине Ириг, на седници одржаној 02.03.2016.године, 
донела је 
 
 

 
ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист општина Срема“, бр. 
1/2013), члан 4. мења се и гласи: 
 
„Обвезник таксе је дужан да благовремено и тачно пријави постојање основа за 
плаћање таксе надлежној Служби  Општинске управе Ириг, као и све накнадне 
промене од значаја за њено постојање и висину. 
Утврђивање, обрачун и наплату врши надлежна Служба на основу пријаве 
обвезника таксе и по службеној дужности. 
Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном 
простору подноси се благовремено на обрасцу који прописује надлежна Служба. 
Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру ("забавне 
игре") подноси се на обрасцу који прописује надлежна Служба. 
Ако обвезник комуналне таксе из члана 2. не поднесе благовремено пореску 
пријаву за коришћење права, предмета и услуга, таксена обавеза утврдиће се на 
основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијског 
надзора.“ 

 
Члан 2. 

 
У члану 6. став 1. додаје се тачка 9. која гласи: 
 
„ 9. постављање билборда и сличних објеката на јавној површини“.  
 

 
         Члан 3. 

 
У члану 14. иза става 3. додаје се став 4. који гласи: 
 
„ У случају да је право, предмет или услуга коришћено у претходној години, сматра се 
да то коришћење није ни прекинуто“. 
 
Досадашњи став 4. постаје став 5. 
 



 
 

Члан 4. 
 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

општина Срема'', а примењиваће се почев од утврђивања обавезе за 2016.годину. 
 
 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИРИГ 

Број: 01-011-4/2016 
Дана: 02.03.2016. 
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                                                                                                                ПРЕДСЕДНИК, 
                                                                                                               Владислав Илкић 

 
 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 
 

 
У ТАРИФИ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ („Службени лист општина 
Срема“, бр. 1/2013), Тарифни број 3. мења се и гласи: 

„За истицање фирме на пословном простору плаћа се такса 
(у даљем тексту: фирмарина) на годишњем нивоу и то: 
1. Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна 
лица, а обављају делатности банкарства, осигурања 
имовине и лица, производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте, производње и трговине на велико 
дуванским производима, производња цемента, 
поштанских, мобилних и телефонских услуга, 
електропривреде,  

400.000,00 динара

1а. Предузетници који обављају напред наведене 
делатности  

75.000,00 динара

2. Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна 
лица, а обављају делатност казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 
ноћних барова и дискотека  

225.000,00 динара

2а. Предузетници који обављају напред наведене 
делатности  

75.000,00 динара

3.Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика правна лица,а обављају 
делатности које нису обухваћене тачком 1. и 2. овог 
Тарифног броја 

90.000,00 динара



4.Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и 
предузетници и мала правна лица која имају годишњи 
приход преко 50.000.000,00 динара, а обављају делатности 
које нису обухваћене тачком 1. и 2. овог Тарифног броја. 
  

54.000,00 динара

НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа 
Општине Ириг, Служба за финансије и утврђивање и наплату јавних 
прихода. 
Обвезници плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном 
простору су сва правна лица и предузетници који су уписани у надлежни 
регистар Агенције за привредне регистре, а имају седиште на територији 
Општине Ириг или обављају делатност на територији Општине Ириг. 
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 
Под фирмом, у смислу ове Одлуке, подразумева се сваки истакнути назив 
или име на пословном простору, које упућује на то да правно или физичко 
лице обавља делатност у том простору. 
Ако обвезник има више објеката на територији Општине Ириг у којима 
обавља делатност, за први објекат плаћа пун износ утврђене тарифе, а за 
други и сваки наредни пословни објекат истог обвезника такса за истакнуту 
фирму се плаћа у износу од 30% утврђене тарифе. Првим објектом сматра се 
објекат према регистрованој делатности обвезника( у којем је седиште 
фирме). Ако је седиште обвезника ван територије Општине Ириг, првим 
објектом сматра се онај објекат у којем се налазе органи управљања за 
територију општине. 
Привредни субјекти у поступку ликвидације задужују се таксом на фирму 

до дана регистровања и објављивања одлуке о покретању поступка 
ликвидације у складу са законом којим се уређује ликвидација привредних 
субјеката. 
Обвезнику који привремено одјави обављање делатности у складу са 

Законом, за тај период мирује обавеза плаћања таксе на фирму, с тим да за 
време трајања привремене одјаве фирма није истакнута. 

        Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује              
        рачуноводство разврстана у мала правна лица, а имају годишњи приход до   
        50.000.000 динара, од 01.10.2012.године не плаћају комуналну таксу за   
        истицање фирме на пословном простору. 

Таксу не плаћају новооснована правна лица и предузетници за календарску 
годину у којој су по први пут уписани у одговарајући регистар АПР. 
Обвезник таксе за истицање фирме на пословном простору, дужан је да сваку 
насталу промену пријави Служби за финансије и утврђивање инаплату јавних 
прихода у року од 30 дана од дана настанка промене. 
Такса из овог тарифног броја плаћа се тромесечно, у року од 45 дана од 
почетка тромесечја. 
Обвезници који престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно 
времену коришћења. 

         Плаћања таксе се ослобађају: 
- Продавнице прехрамбене робе и услужно занатство у насељеним местима 

Мала Ремета, Велика Ремета, Гргетег и Добродол 
- Стари занати 



-    Установе чији је оснивач Скупштина Општина Ириг, удружења грађана, 
хуманитарне, спортске и друге непрофитне организације.  

         -    Државни органи и организације, јединице територијалне аутономије и локалне 
самоуправе и организације које обављају јавну службу, а послују 100% 
средствима у државној својини. 

 
 
У ТАРИФИ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ („Службени лист општина 
Срема“, бр. 1/2013) Тарифни број 4. мења се и гласи: 

За 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.) плаћа 
се такса на годишњем нивоу и то: 

  

- Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна 
лица и за предузетнике који 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 

40.000,00 динара

- Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у велика правна лица,а обављају 
делатности које нису обухваћене тачком 1. овог Тарифног 
броја 

17.000,00 динара

- Правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у средња правна лица, као и 
предузетници и мала правна лица која имају годишњи 
приход преко 50.000.000,00 динара, а обављају делатности 
које нису обухваћене тачком 1. овог Тарифног броја  
 

10.000,00 динара

НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа 
Општине Ириг, Служба за финансије и утврђивање и наплату јавних 
прихода. 
Такса из овог Тарифног броја плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец. 

        Плаћања таксе се ослобађају: 
      - Установе чији је оснивач Скупштина Општина Ириг, удружења грађана,              

хуманитарне, спортске и друге непрофитне организације. 
      -   Државни органи и организације, јединице територијалне аутономије и локалне 

самоуправе и организације које обављају јавну службу, а послују 100% 
средствима у државној својини. 

      -   Категорисани објекти физичких лица ( кућа, апартман, соба, сеоско туристичко  
домаћинство и сл...) који поседују важеће решење о категоризацији објеката 
издато од Службе за привреду и локални економски развој. 

       Уколико се користи светлећи рекламни пано, плаћа се такса уз увећање од 100%. 



 
                                      
У ТАРИФИ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ („Службени лист општина 
Срема“, бр. 1/2013), додаје се Тарифни број 9. који гласи: 
 
„За постављање билборда и сличног на површинама јавне намене плаћа се такса од 
15,00 динара дневно по започетом м2  рекламне плоче. 
 
     НАПОМЕНА:  
Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа Општине Ириг, 
Служба за финансије и утврђивање и наплату јавних прихода. 
Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену за које је билборд (или 
други објекат) постављен. 
Такса из овог Тарифног броја плаћа се до 15-ог у месецу за претходни месец. 
 
 
 


