Република Србија
ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 06-292/2015-01
Датум: 16.12.2015.
ЦРНА ТРАВА
На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“ бр. 129/07 и
83/2014 – др. закон), члана 6., став 1., тачка 3. и члана 11. – 18. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/2013 – ускл. дин. износ, 125/2014 – ускл.
дин. износ и 95/2015 – ускл. дин.) и члана 28. став 1. тачка 13. Статута општине Црна Трава („Сл.
гласник града Лесковца“ бр. 17/12), Скупштина општине Црна Трава, на седници од 16.12.2015.
године, донела је:
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан.1
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају
правна лица, предузетници и физичка лица за коришћење права, предмета и услуга на територији
Општине Црна Трава и утврђује се висина, олакшице, рокови и начин плаћања и контрола
спровођења ове Одлуке.
Члан 2.
Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке настаје даном коришћења права, предмета и услуга за чије
је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.
Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе (правно лице, предузетник и физичко лице).
Члан 4.
Локална комунална такса уводи се за:
1. Истицање фирме на пословном простору, осим истицања назива државних органа и локалне
самоуправе,
2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.).
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина
4. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
5. Држање средстава за игру („забавне игре“),
6. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте за
привремено коришћење,
7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом.
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Локалне комуналне таксе из ст.1 тачка 4, 6, и 7. утврђују се у дневном износу, а остале тачке из чл.
4 утврђују се у годишњем износу и плаћају се у складу са таксеном тарифом, која је саставни део
ове Одлуке.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране
државних органа и организација, органа и организација локалне самоуправе и јавних предузећа и
установа према којима општина врши права оснивача.
Члан 5.
Обвезник комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или услуга за чије је
коришћење предвиђено плаћање комуналне таксе прибави решење надлежног органа.
Члан 6.
Локалне комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу, обвезник је дужан да поднесе
пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе Општинској управи – Одељењу за
привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности, приватно предузетништво и
финансије – Локална пореска администрација најкасније до 15. марта у години за коју се врши
утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана коришћења права, предмета и услуга за коју
је уведена комунална такса.
Обавезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у року
прописаном овом одлуком, а најкасније у року од 15 дана од дана настанка промене.
Ако обвезник комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета или услуга,
таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже надлежни орган или путем
инспекцијске контроле.
Члан 7.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне буџета општине, у
складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна.
Средства убрана од локалних комуналних такси су приходи буџета општине Црна Трава.
Члан 8.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
У свему осталом што није посебно регулисано овом одлуком примењују се одредбе Закона о
финансирању локалне самоуправе.
Члан 9.
Комуналне таксе утврђују се у различитој висини зависно од тога како је предузетник или правно
лице разврстано према закону који уређује рачуноводство (мала, средња и велика правна лица),
врсте делатности, површине и техничко-употребне карактеристике објеката.
II. НАДЗОР
Члан 10.
Надзор над спровођењем ове Одлуке вршиће комунална инспекција Општинске управе општине
Црна Трава и инспекција локалне пореске администрације Општинске управе општине Црна
Трава, осим ако је таксеном тарифом предвиђено другачије.
III. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 11.
Новчаном казном од 5.000 до 500.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:
- без одобрења надлежног органа користи право, предмет или услугу за чије је коришћење овом
Одлуком прописано плаћање локалне комуналне таксе,
- не пријави постојање основа за плаћање локалне комуналне таксе или не уплати локалну
комуналну таксу утврђену овом Одлуком у прописаним роковима.
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Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се за прекршај физичко лице – обвезник који не
пријави постојање основа за плаћање локалне комуналне таксе или не уплати локалну комуналну
таксу у износу у року утврђеном овом Одлуком и таксеном тарифом која је саставни део ове
Одлуке.
Новчаном казном од 250 до 25.000 динара казниће се и одговорно лице у правном лицу које учини
прекршај из става 1. овог члана.
Члан 12.
Новчаном казном од 2.500 до 250.000 динара казниће се за прекршај предузетник – обвезник који
не пријави постојање основа за плаћање локалне комуналне таксе или не уплати локалну
комуналну таксу у износу у року утврђеном овом Одлуком и Таксеном тарифом који је саставни
део ове одлуке.
IV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 13.
Даном ступања на снагу ове одлуке претаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама („Сл.
гласник града Лесковца“ бр. 17/12).
Члан 14.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
Лесковца“, а примењиваће се у 2016. години.

гласнику града

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА

ПРЕДСЕДНИК,
Јоца Митић, с.р.
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ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ
ТАРИФНИ БРОЈ 1
1. За истицање фирме на пословном простору осим истицања назива државних органа и
органа локалне самоуправе.
I. За следећа правна лица и предузетнике, обзиром на то како је предузетник или правно лице
разврстано према закону који уређује рачуноводство (мала, средња и велика правна лица) и врсту
делатности комунална такса износи:
Р.бр.

Шифра
делатности

1.

01

2.

02

Назив делатности
Пољопривреда, лов и одговарајуће услужне активности
- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара
Шумарство
Узгој и искоришћавање шума и одговарајућа услужна делатност
- велика правна лица (организациони део ЈП „Србијашума“)
- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара

3.

05

4.

06

5.

10 – 31

6.

35

7.

40

8.

41 – 43

Улов рибе; мрешћење и узгој рибе у рибњацима; услуге у рибарству
- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара
Експолатација сирове нафте и продаја нафтиних деривата
бензинска пумпа
Индустрија
- велика правна лица
- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара
Производња и снабдевање електричном енергијом – Пренос и
дистрибуција електричне енергије – радна јединица за дистрибуцију
електричне енергије Црна Трава
Производња и снабдевање електричном енергијом – Пренос и
дистрибуција електричне енергије – миницентрале (по једној
миницентрали)
Грађевинарство
- велика правна лица

9.

49

10.

53

11.

55

- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара
Саобраћај
- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара
Поштанске активности
Пошта у Црној Трави
Испостава поште у Саставу Река
Хотели, мотели, етно куће, одмаралишта и сл. објекти
- велика правна лица
- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која имају

Износ у динарима

50.000,00

120.000,00

50.000,00
30.000,00
30.000,00
50.000,00
130.000,00
50.000,00
300.000,00

350.000,00

130.000,00
50.000,00

30.000,00

100.000,00
70.000,00
130.000,00
30.000,00
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12.

61

13.

94

годишњи приход преко 50.000.000 динара
Телекомуникације – фиксна телефонија
Коцкање и клађење
- коцкарнице и кладионице
- томбола

350.000,00
200.000,00
150.000,00

НАПОМЕНА:
Фирма у смислу ове таксене тарифе јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то да
правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника такса се
плаћа само на једну фирму.
Уколико се у једном објекту налази више правних лица или предузетника који обављају одређену
делатности и имају истакнуту фирму такса се обрачунава и плаћа за сваку истакнуту фирму.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају државни органи, органи локалне самоуправе, установе и
организације из области културе, образовања, физичке културе, здравства, дечије и социјалне
заштите и друге организације које се искључиво баве пружањем хуманитарне помоћи,
традиционалне верске и организације које раде са инвалидима и хендикепираним лицима,
удружења грађана и спортске организације.
Таксу по овом тарифном броју не плаћају и таксени обвезници из области старих заната: кречари,
лончари, везиље, ковачи, поткивачи, колари, корпарско-плетачки, четкари, капаџије, ваљари сукна
и трукери, вуновлачари, услужно млевење житарица млиновима на поточарама, продаја кокица,
домаћа радиност и сл.
Таксу по овом тарифном утврђује, наплаћује и контролише Општинска управа Одељење за
привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности, приватно предузетништво и
финансије – Локална пореска администрација.
Таксени обвезници који су регистровани у другом полугођу текуће године, таксу плаћају 50% од
износа прописаног овим тарифним бројем, квартално или једнократном уплатом, у року од 15 дана
од дана пријема решења о задужењу таксом, у зависности од тога да ли су регистровани у трећем
или четвртом кварталу текуће године.
Такса на фирму плаћа се за седиште правног лица или предузетника, представништва, пословне
јединице правног лица и предузетника који обављају делатности на територији општине Црна
Трава зависно од тога како је предузетник или правно лице разврстано према закону који уређује
рачуноводство (мала, средња и велика правна лица), врсте делатности, површине и техничкоупотребне карактеристике објеката.
Уколико правно лице и предузетник имају више делатности које обављају такса по овом тарифном
броју се обрачунава и плаћа за делатност са највећом тарифом.
Обрачун такси за правна лица и предузетнике врши се у годишњем износу а плаћа се у једнаким
месечним ратама, у 12 једнаких месечних рата, до 15-тог у месецу за месец који претходи
плаћању.
Основица за обрачун таксене тарифе је висина просечне зараде на територији општине Црна
Трава, која је према подацима Републичког завода за статистику за период јануар – август 2015.
године износи 44.888,00, динара – саопштење број 256 од 25.09.2015. године.
Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица 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) а имају годишњи приход до
50.000.000,00 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном
простору.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-716111843-35 комунална такса
за истицање фирме на пословном простору.
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ТАРИФНИ БРОЈ 2
2. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног
простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене
површине, бандере и сл.)
Такса по овом тарифном броју се утврђује у висини од 5% од основне таксе утврђене у таксеној
тарифи 1. за свако коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме у
зависности од тога да ли су разврстани у велика, средња и мала правна лица и предузетнике и
зависно од делатности које обављају.
НАПОМЕНА:
Напомена из тарифног броја 1. у целости се примењује у овом тарифном броју.
Таксени обвезник је дужан да најкасније у року од 3 дана пре дана истицања и исписивања
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини поднесе
пријаву Општинској управи – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене,
инспекцијске и имовинско – правне послове за одобравање истицања и исписивања фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају општини, које ће примерак
одобрења доставити Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности,
приватно предузетништво и финансије – Локалној пореској администрацији.
Обрачун такси за правна лица и предузетнике врши се у годишњем износу а плаћа у једнаким
тромесечним ратама у року од 45 дана од почетка тромесечја.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог Тарифног броја држалац је дужан
да пријави Општинској управи – Одељењу за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене,
инспекцијске и имовинско – правне послове, најкасније 3 дана пре дана настанка промене.
Уколико обвезник комуналне таксе не затражи одобрење од Одељења за урбанизам, грађевинске,
комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско – правне послове, а извршио је истицање или
исписивање фирме ван пословног простора, комунални инспектор сачињава записник и доноси
решење о уклањању истог и подноси прекршајну пријаву надлежном прекршајном органу.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-716112843-42 комунална такса
за истицање исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају
општини, са позивом на број 97 05-031.
ТАРИФНИ

БРОЈ 3

3. За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина

За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина, плаћа се комунална такса у годишњем износу приликом регистровања возила и то:
1) за теретна моторна возила:
- 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)

Износи
1.560,00 дин.
2.085,00 дин.
3.650,00 дин.
5.210,00 дин.
520,00 дин.

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

520,00 дин.
1.040,00 дин.
1.560,00 дин.
2.085,00 дин.
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- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
- преко 3.000 цм3

3.135,00 дин.
5.210,00 дин.

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

420,00 дин.
625,00 дин.
1.255,00 дин.
1.255,00 дин.
1.560,00 дин.

5) за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту
6) за прикључна возила, теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости
420,00 дин.
- од 1 т до 5 т носивости
730,00 дин.
- од 5 т до 10 т носивости
990,00 дин.
- од 10 т до 12 т носивости
1.355,00 дин.
- носивости преко 12 т
2.085,00 дин.
7) за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66-96 киловата
- чија је снага мотора од 96-132 киловата
- чија је снага мотора од 132-177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1.560,00 дин.
2.085,00 дин.
2.610,00 дин.
3.135,00 дин.
4.175,00 дин.

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.040,00 динара.
НАПОМЕНА:
Обвезник комуналне таксе по овом тарифном броју је правно лице, предузетник и физичко лице.
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у једнократном годишњем износу приликом
регистрације возила.
Орган надлежан за регистрацију возила не може извршити регистрацију моторног возила без
доказа о плаћеној такси.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за возила за која се не плаћа накнада за употребу путева
сходно Закону о јавним путевима (''Службени гласник РС'' бр. 101/05, 123/07, 101/2011, 93/2012 и
104/2013).
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-714513843-04 комунална такса
за држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машине, са
позивом на број 97 05-031.
ТАРИФНИ

БРОЈ 4

4. За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и др. публикација
- за обављање пословне делатности у привременим објектима – киосци и мањи монтажни
објекти и привременим покретним објектима плаћа се комунална такса по 1м2 дневно и то:
- прва зона 4,00 дин/1м2 на дан,
- друга зона 2,00 дин/1м2 на дан
- за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне
сврхе (продаја робе, пружања угоститељских – баште ресторана, кафана и кафића и других услуга)
обрачунава се и наплаћује комунална такса и то:
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-

прва зона 6,00 дин/1м2 на дан
друга зона 3,00 дин/1м2 на дан

- за свакодневно коришћење постављених пијачних тезги на пијаци у насељу Црна Трава 70,00
дин/1м² на дан,
- за коришћење на месечном нивоу постављених пијачних тезги на пијаци у насељу Црна Трава
42,50 дин/ 1м2 на дан,
- за коришћење продајног простора испред пијачних тезги на пијаци у насељу Црна Трава 50,00
дин/1м2 на дан,
- за коришћење постављених пијачних тезги на пијаци у насељу Црна Трава пијачним даном 100
дин/1м2 на дан,
- за коришћење постављених пијачних тезги на пијаци у насељу Црна Трава пијачним даном са
месечним закупом 67,50 дин/1м2 на дан.
НАПОМЕНА:
Комунална такса из става 1. алинеја 1. и 2. овог тарифног броја, плаћа се приликом добијања
одобрења од стране Одељења за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене, инспекцијске и
имовинско – правне послове Општинске управе за коришћење простора на јавним површинама
или испред пословних просторија у пословне сврхе.
Одобрење се доставља инспекцијском органу ради вршења контроле.
Обвезник комуналне таксе је правно лице, предузетник и физичко лице.
Комунална такса се утврђује и наплаћује за сваки објекат појединачно.
Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско – правне
послове Општинске управе је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на
јавним површинама достави и Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене
делатности, приватно предузетништво и финансије – Локална пореска администрација са
следећим подацима:
- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун,
адреса седишта правног лица;
- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, име и презиме,
број личне карте и адреса становања, назив радње са адресом.
Комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћење простора ради продаје штампе,
књига и других публикација.
Ако се поред штампе, књига и др. публикација продаје и друга роба, такса се плаћа у целокупном
износу из овог тарифног броја.
Комуналну таксу из овог тарифног броја не плаћају хуманитарне, традиционалне верске и
организације које раде са инвалидима рада и хендикепираним лицима.
Таксени обвезник је дужан да најкасније у року од 3 дана пре дана почетка коришћења права,
предмета и услуга из става 1. алинеје 1. и 2. ове таксене тарифе, поднесе пријаву Одељењу за
урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско – правне послове и
достави податке од значаја за одређивање висине таксе, ради доношења одобрења, а исто су дужни
уплатити у року од 3 дана од дана пријема одобрења.
Уколико обвезник комуналне таксе не затражи одобрење од Одељења за урбанизам, грађевинске,
комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско – правне послове, а заузео је јавну површину,
комунални инспектор сачињава записник и доноси решење о уклањању истог и подноси
прекршајну пријаву надлежном прекршајном органу.
Комуналну таксу из става 1. алинеја 1. и 2. овог тарифног броја утврђује и наплаћује Општинска
управа – Одељења за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско –
правне послове.
Комуналну таксу из става 1. алинеја од 3. до 7. наплаћује ЈП „Вилин Луг“ у складу са важећим
ценовником.
Такса из става 1. алинеја 1. и 2. по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840741531843-77 коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, са позивом на број 97 05031.
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ТАРИФНИ БРОЈ 5
5. Држање средстава за игру („забавне игре“)
А) За држање билијара по једном билијару
- 2.000,00 динара годишње
Б) За држање томболе 8.000,00 динара годишње,
В) За казина по једном апарату 2.500,00 динара годишње,
Г) За видео игре по једном апарату 800,00 динара годишње,
Д) За остале игре на срећу по апарату 2.000,00 динара годишње.
НАПОМЕНА:
Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно лице, предузетник и физичко лице који држи
апарате за забавне игре.
Решење о обавези плаћања таксе по овом Тарифном броју доноси Одељење за привреду,
пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности, приватно предузетништво и финансије –
Локална пореска администрација Општинске управе.
Таксени обвезник је дужан да најкасније у року од 3 дана пре дана почетка држања средстава
за игру поднесе пријаву надлежном Одељењу и достави податке од значаја за одређивање висине
таксе, ради доношења решења, а исто су дужни уплатити у року од 8 дана од дана пријема решења
о утврђивању обавезе.
Пријава садржи:
1.
за правна лица, предузетнике – регистровани назив и седиште обвезника, ПИБ, број
текућег рачуна, адресу, врсту, марку, тип и серијски број средстава, време држања, датум почетка
држања средстава и број дана у месецу у којима ће се држати средства за игру,
2.
за физичка лица – име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, адресу, врсту, марку, тип и
серијски број средстава, време држања и све другре потребне податке за одређивање основа и
висине таксе.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог Тарифног броја држалац је дужан
да пријави Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности, приватно
предузетништво и финансије – Локална пореска администрација најкасније 3 дана пре дана
настанка промене.
Ова такса плаћа се до 15. у месецу за претходни месец.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-714572843-29 комунална
такса за држање средстава за игру.
ТАРИФНИ БРОЈ 6
6. За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте за
привремено коришћење.
- за постављање кампова, шатора и других објеката привременог коришћења на слободним
површинама плаћа се комунална такса дневно по 1 м2 и иста износи 15,00 дин./1м2 .
НАПОМЕНА:
Обвезник комуналне таксе су правна, физичка лица и предузетници .
Комунална такса из овог тарифног броја утврђује се и плаћа приликом подношења захтева за
добијање одобрења од стране Општинске управе – Одељења за урбанизам, грађевинске,
комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско – правне послове. Ово Одељење је дужно да
један примерак одобрења за коришћење слободних површина, постављање шатора или друге
објекте за привремено коришћење достави Одељењу за привреду, пољопривреду, водопривреду,
друштвене делатности, приватно предузетништво и финансије – Локалној пореској
администрацији, са следећим подацима:
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1. за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун са
адресом седишта правног лица;
2. за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, име и презиме,
број личне карте са адресом становања, назив радње са адресом.
Уколико обвезник комуналне таксе не затражи одобрење од Одељења за урбанизам, грађевинске,
комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско – правне послове, а заузео је слободну
површину, комунални инспектор сачињава записник и доноси решење о уклањању истог и
подноси прекршајну пријаву надлежном прекршајном органу.
Не плаћају комуналну таксу из овог тарифног броја припадници војске, полиције извиђачи,
планинари, школе при извођењу наставе у природи .
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-741533843-91 комунална такса
за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења, са позивом на број 97 05-031.
ТАРИФНИ БРОЈ 7
7. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова,
раскопавање јавних површина и постављања грађевинских скела на јавним површинама
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом држалац, власник материјала и извођач
радова плаћа комуналну таксу по 1м2 дневно:
у првој и другој зони до 60 дана, 20,00 динара,
у првој и другој зони преко 60 дана, 40,00 динара,
За заузеће јавне површине приликом раскопавања јавних површина извођач радова плаћа
комуналну таксу по 1м2 дневно,
у првој зони, 15,00 динара.
у другој зони, 7,00 динара,
За заузеће јавне површине приликом извођења грађевинских радова и постављања грађевинских
скела извођач радова плаћа комуналну таксу по 1м2 дневно:
у првој зони 5,00 динара,
у другој зони 2,00 динара.
НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице, предузетник или физичко лице које је заузело
јавну површину.
Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се у поступку добијања одобрења о заузећу јавне
површине од Општинске управе – Одељења за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене,
инспекцијске и имовинско – правне послове.
Уколико обвезник комуналне таксе не затражи одобрење од Општинске управе – Одељења за
урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско – правне послове, а
заузео је јавну површину, комунални инспектор сачињава записник и доноси решење о уклањању
истог и подноси прекршајну пријаву надлежном прекршајном органу.
Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално – стамбене, инспекцијске и имовинско – правне
послове, дужно је да један примерак акта о одобрењу заузећа јавне површине достави Одељењу за
привреду, пољопривреду, водопривреду, друштвене делатности, приватно предузетништво и
финансије – Локалној пореској администрацији.
Такса по овом тарифном броју плаћа се на уплатни рачун број: 840-741535843-08 комунална такса
за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова,
раскопавање јавних површина и постављања грађевинских скела на јавним површинама, са
позивом на број 97 05-031.
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