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На основу члана 6., члана 11. до 18., и члана 60. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије број 62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 25. 

став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије број 

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/07) и чл. 41. и 138 Статута Општине Владичин Хан 

(„Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08 и 8/09 и „Службени гласник града Врања“ 

број 11/13), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној дана  26.04.2013.године, 

донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

 

 

Опште одредбе 
 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе  које се плаћају за коришћење права, 

предмета и услуга на територији Општине Владичин Хан. 

За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог члана не може се уводити 

посебна накнада. 

Члан 2. 

Обвезник комуналне таксе је корисник  права, предмета и услуга на територији Општине 

Владичин Хан за чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

 

Члан 3. 

Таксена обавеза из члана 1. ове Oдлуке настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге. 

 

Члан 4. 

 Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица 

локалне самоуправе као и директних и индиректних корисника буџета Општине Владичин Хан. 

 

 

Члан 5. 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1) Истицање фирме на пословном простору; 

2) Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, 

3) 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, 

4) Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима 

5) Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења, 
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6) Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 

радова. 

 

Члан 6. 

 Фирма у смислу ове одлуке, 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 за једну фирму. 

 За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту 

фирму. 

 

Члан 7. 

Новоосновани обвезник локалне комуналне таксе ослобађа се у потпуности плаћања 

обавеза уколико у години за коју се такса наплаћује послује по први пут у тој години. 

Oслобађање плаћања локалне комуналне таксе по овом основу траје 12 месеци почев од дана 

оснивања обвезника а према Решењу Агенције за привредне регистре Републике Србије. 

Новооснованим се не сматрају обвезници који врше пререгистрацију, статусне промене, 

приватизацију, продају власништва, продаја из стечаја ликвидације и слично. Новооснованим 

се не сматрају  ни предузетничке радње основане од лица које је у претходном периоду већ 

било оснивач преузетничке радње. Новооснованим се не сматрају ни правна лица која  обављају 

делатност од стране истог оснивача у истом простору. 

Обвезник локалне комуналне таксе ослобађа се обавеза плаћања таксе за време трајања 

привремене одјаве самосталне радње односно предузећа као и у случају отварања поступка 

ликвидације и стечаја. 

 

Члан 8. 

Утврђивање, наплату и контролу  локалне комуналне таксе вршиће локална пореска 

администрација у Владичином Хану, односно органи Општинске управе или субјекти одређени 

одговарајућим тарифним бројем. 

 

Посебне одредбе 

 

Члан 9. 

У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, 

наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом 

одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о Порезу на добит предузећа, Закона о порезу на 

доходак грађана, Закона о управном поступку и Закона о Пореском поступку и пореској 

администрацији. 

Члан 10. 

Када се комунална такса плаћа по деловима територије Општине Владичин Хан, 

утврђују се следеће зоне, и то: 

ЗОНА А, обухвата подручје КО Владичин Хан, односно простор и објекте у следећим 

насељима и улицама: 

Насеље „Кула“  -  улице Жикице Јовановића Шпанца, Димитрија Митића, 

Јужноморавских бригада, Ђуре Салаја и 8. Септембар; 

Насеље „Росуља“  -  Улице Светозара Марковића, Београдска, Војводе Путника, Степе 

Степановића и Ратка Софијанића; 

Центар  -  улице Светосавска, Боре Станковића, 7. Јули, Предрага Митића, Владике 

Пајсија, Ратка Павловића, Војводе Синђелића, 1. Маја, Вука Караџића до старог дома здравља, 

Слободана Пенезића и Немањина до школе Бранко Радичевић; 

Насеље „Леменча“  -  улице Бранка Радичевића, Косте Стаменковића, Ђуре Јакшића и 
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Градимаира Михајловића; 

Насеље „Дуге Њиве“  -  улице Николе Тесле, Антонија Аксентијевића, Моше Пијаде до 

ИГМ „Балкан Брик“, Панчићева, Симе Погачаревића, Љубе Михајловића, Ивана Милутиновића 

и Краља Петра  I до зграде „Електродистрибуције“. 

ЗОНА Б, обухвата подручје КО Владичин Хан, односно простор и објекте у следећим 

насељима и улицама:  

Насеље „Кула“  -  улице Доситеја обрадовића, Пчињска и Васе Смајевића; 

Насеље „Калиманце“  -  улице Косовска, Калиманска, Живојина Мишића, Иве Андрића и 

Немањина од школе „Бранко Радичевић“ па надаље; 

Насеље „Пољана“  -  улице Вука Караџића од старог Дома здравља па надаље, 

Карађорђева, Јурија Гагарина, Бранка Ћопића, Његошева и Саве Ковачевића; 

Насеље „Репинце“  -  улице Пролетерска, Душана Јерковића, Петра Станковића и 8. 

Ударне Српске Бригаде; 

Насеље „Трач“  -  улице Вељка Влаховића, Хајдук Вељка, Ј.Ј. Змаја, Југ Богдана и Цара 

Душана; 

Насеље „Полом“  -  улице Моше Пијаде од ИГМ „Балкан Брик“ па надаље, Краља Петра  

од зграде „Електродистрибуције“ па надаље, Димитрија Туцовића, Пионирска Милентија 

Поповића, Васе Чарапића, Михајла Пупина, Цвијићева и Војводе Бојовића.  

Зона Б подразумева и све остале КО на територији Општине Владичин Хан напред 

непоменуте. 

 

 

Члан 11. 

Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа којом је утврђена висина комуналних такси 

за коришћење одређених права, предмета и услуга. 

Тарифа локалне комуналне таксе утврђује обвезнике, висину, олакшице начин 

утврђивања и плаћања локалне комуналне таксе, начин контроле и број рачуна на који се 

уплаћује иста.  

 

Члан 12. 

Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће надлежни орган Општинске управе. 

 

Члан 13. 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама  («Сл.Гласник Града Врања», број 36/11 и 4/12). 

 

Члан 14. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику 

Града Врања» а примењиваће се од 01.01.2013.године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН 

Број:06-51/5/2013-01 

 

 

ПРЕДСЕДНИК, 

                                                                                                                                 Миљан Стојановић 
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ТАРИФНИ БРОЈ 1 

 За истицање фирме на пословним просторијама такса се утврђује у годишњем износу и то:  
  

област грана група   Износ 

01   ПОЉОПРИВРЕДНА ПРОИЗВОДЊА 
  

 
01.1 01.13 Гајење поврћа, бостана, коренастих и кртол. Биљака 6,000.00 

 
01.2 

 
Гајење вишегодишњих биљака 6,000.00 

 
01.3 01.30 гајење садног материјала 6,000.00 

 
01.4 

 Узгој животтиња 4,000.00 

 
01.5 01.50 

Мешовита пољопривредна производња 
 

6.000,00 

 
01.6 01.62 Помоћне делатности у узгоју животиња 10,000.00 

02   ШУМАРСТВО И СЕЧА ДРВЕЋА   

 
02.1 02.10 гајење шума и остале шумарске делатности 110,000.00 

   регистроване радње у области шумарства 8,600.00 

 
02.2 02.20 сеча дрвећа 8,600.00 

 
02.3 02.30 Скупљање шумских плодова 8,000.00 

08   РУДАРСТВО   

 
08.1 08.11 

Експоатација грађевинског и украсног камена, кречњака гипса и 

креде -предузећа 
36,000.00 

 
08.1 08.12 експлоатација шљунка, песка глине и каолина- предузећа 36,000.00 

 
08.1 08.12 експлоатација шљунка, песка глине и каолина- предузетници 30,000.00 

 
08.9 08.91 Експлоатација минерала, произв. мин. ђубрива и хемикалија 30.000,00 

10   Прерађивачка индустрија    

 
10.1 10.11 прерада и конзервисање меса 10.000,00 

  
10.12 прерада и конзервисање живинског меса 20,000.00 

 
10.2 10.20 прерада и конзервисање рибе и мекушаца 10,000.00 

 
10.3 10.32 производња сокова од воћа и поврћа 110,000.00 

 
10.3 10.39 остала прерада и конзервисање воћа и поврћа 15,000.00 

 
10.5 10.51 прерада млека и производња сирева 36,000.00 

 
10.6 10.61 Производња млинских производа - млинови  10,000.00 

 
10.7 10.71 Производња хлеба колача и пецива    

   - Пекари 25,000.00 

   - Бурекџије 10,000.00 

   - корари 6,000.00 

   - Посластичари,производња свежих колача и торти 5,000.00 

 
10.7 10.72 Производња двопека, кекса и трајних пецива 10.000,00 

 
10.7 10.73 Производња макарона, резанаца и сл. производа 10,000.00 

 
10.8 10.83 Прерада чаја и кафе 10,000.00 

 
10.8 10.84 Производња зачина и других додатака храни  20,000.00 
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10.8 10.89 Производња осталих прехрамбених производа 10,000.00 

11   ПРОИЗВОДЊА ПИЋА   

 
11.0 11.01 дестилација, пречишћавање и мешање пића 10,000.00 

 
11.0 11.07 

Производња освежавајућих пића, минералне воде и остале 

флаширане воде 
10,000.00 

12   ПРОИЗВОДЊА ДУВАНСКИХ ПРОИЗВОДА   

 
12.0 12.00 производња дуванских производа 30,000.00 

13   ПРОИЗВОДЊА ТЕКСТИЛА   

 
13.1 13.10 Припрема и предење текстилних влакана 35,000.00 

 
13.9 13.92 Производња готових текстилних предмета осим одеће  6,000.00 

 
13.9 13.99 Производња осталих текстилних предмета 6,000.00 

14   Производња одевних предмета    

 
14.1 14.13 Производња остале одеће, шивење по наруџбини (кројачи)  8,000.00 

15   ПРОИЗВОДЊА КОЖЕ И ПРЕДМЕТА ОД КОЖЕ   

 
15.2 15.20 Производња обуће 22,000.00 

16   
Прерада дрвета и произ.од дрвета, плуте, сламе и прућа   

 
16.1 16.10 Производња резане грађе  12,000.00 

 
16.2 16.21 Производња фрунира и плоча од дрвета -предузећа 36,000.00 

 
16.2 16.21 Производња фрунира и плоча од дрвета -предузетници 13,000.00 

 
16.2 16.23 Производња остале грађевинске  столарије и елемената  10,000.00 

 
16.2 16.24 Производња амбалаже од дрвета  - палете и слично  10,000.00 

 
16.2 16.29 Производња осталих производа од дрвета, плуте сламе и прућа 10,000.00 

17   ПРОИЗВОДЊА ПАПИРА И ПРОИЗВОДА ОД ПАПИРА   

 
17.1 17.12 Производња папира и картона  36,000.00 

 
17.2 17.21 

Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира 

и картона - предузећа 
36,000.00 

 
17.2 17.21 

Производња таласастог папира и картона и амбалаже од папира 

и картона - предузетнци 
20,000.00 

 
17.2 17.22 

Производња предмета од папира за личну употребу и употребу у 

домаћинству 
11,000.00 

 
17.2 17.23 Производња канцеларијских предмета од папира 25,000.00 

18   

ШТАМПАЊЕ И УМНОЖАВАЊЕ АУДИО И ВИДЕО 

ЗАПИСА 
  

 
18.1 18.12 Остало штампање  15,000.00 

 
18.1 18.13 Услуге припреме за штампу 15,000.00 

 
18.1 18.14 Књиговезачке и сродне услуге 11,000.00 

 
18.2 18.20 Умножавање снимљених записа 10,000.00 

20   

ПРОИЗВОДЊА ХЕМИКАЛИЈА И ХЕМИЈСКИХ 

ПРОИЗВОДА 
  

 
20.4 20.41 Производња сапуна, детерџената, препарата за чишћење и сл.  12,000.00 

 
20.5 20.59 Производња осталих хемијских производа 10,000.00 

22   ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ГУМЕ И ПЛАСТИКЕ   
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22.2 22.21 Производња плоча, листова, цеви и профила од пластике 10,000.00 

 
22.2 22.22 Производња амбалаже од пластике 10,000.00 

 
22.2 22.23 Производња предмета од пластике за грађевинарство 15,000.00 

 
22.2 22.29 Производња осталих производа од пластике 36,000.00 

23   

ПРОИЗВОДЊА ПРОИЗВОДА ОД ОСТАЛИХ 

НЕМЕТАЛНИХ МИНЕРАЛА 
  

 
23.3 23.32 Производња опеке, црепа и производа за грађевин. од глине  36,000.00 

 
23.6 23.61 

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство 

-предузећа 
36,000.00 

 
23.6 23.61 

Производња производа од бетона намењених за грађевинарство 

-предузетници 
20,000.00 

 
23.6 23.69 Производња осталих производа од бетона, гипса и цемента 20,000.00 

 
23.7 23.70 Сечење, обликовање и обрада камена - каменоресци  13,000.00 

 
23.9 23.91 Производња брусних производа 10,000.00 

25   

ПРОИЗВОДЊА МЕТАЛНИХ ПРОИЗВОДА ОСИМ 

МАШИНА И УРЕЂАЈА 
  

 
25.1 25.12 Производња металних врата и прозора - бравари 10,000.00 

 
25.5 25.50 Ковање, пресовање штанцовање и ваљање метала 10,000.00 

 
25.6 25.61 Обрада и превлачење метала 10,000.00 

 
25.6 25.62 Машинска обрада метала - брушење, стругање, оштрење, завар.  10,000.00 

 
25.7 25.73 Производња алата 15,000.00 

 
25.9 25.93 Производња жичаних производа, ланаца и опруге 20,000.00 

 
25.9 25.94 Производња везних елемената и вијачних машинских производа 15,000.00 

 
25.9 25.99 Производња осталих металних производа 20,000.00 

26   
Производња рачунара, елктронских и оптичких призвода 15,000.00 

 
26.2 26.20 Производња рачунара и периферне опреме 15,000.00 

27   ПРОИЗВОДЊА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОПРЕМЕ   

 
27.3 27.32 Производња осталих електронских и електричних проводника 15,000.00 

 
27.4 27.40 Производња опреме за осветљење 15.000,00 

 
27.5 27.51 Производња електричних апарата за домаћинство 15,000.00 

28   

ПРОИЗВОДЊА НЕПОМЕНУТИХ МАШИНА И 

НЕПОМЕНУТЕ ОПРЕМЕ 
  

 
28.2 28.25 

Производња расхладне и вентилационе опреме осим за 

домаћинство 
15,000.00 

 
28.4 28.41 Производња машина за обраду метала 15,000.00 

29   
Производња моторних возила, приколица и полуприколица   

 
29.1 29.32 Производња осталих делова и додатне опреме за моторна воз. 25,000.00 

31   Производња намештаја    

 
31.0 31.01 Производња намештаја за пословне и продајне просторе 36,000.00 

 
31.0 31.09 Производња осталог намештаја 36,000.00 

32   ОСТАЛЕ ПРЕРАЂИВАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 
32.1 32.12 Производња накита и сродних предмета- златари  16,000.00 
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32.2 32.20 Производња музичких инструмената 5,000.00 

 
32.2 32.99 Производња осталих предмета 6,000.00 

35   

СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, 

ПАРОМ И КЛИМАТИЗАЦИЈА 
  

 
35.1 35.11 Производња хидроелектричне енергије - предузећа 1,670,000.00 

 
35.1 35.11 Производња хидроелектричне енергије - предузетници 15,000.00 

 
35.1 35.13 Дистрибуција електричне енергије 1,670,000.00 

38   СКУПЉАЊЕ, ТРЕТМАН И ОДЛАГАЊЕ ОТПАДА    

 
38.1 38.11 скупљање отпада који није опасан 36,000.00 

 
38.3 38.31 Демонтажа олупина 10,000.00 

 
38.3 38.32 Поновна употреба и разврставање материјала 10,000.00 

41   ИЗГРАДЊА ЗГРАДА   

 
41.2 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда -предузећа 36,000.00 

 
41.2 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда -предузетници 7,000.00 

42   ИЗГРАДЊА ОСТАЛИХ ГРАЂЕВИНА   

 
42.1 42.11 Изградња путева и аутопутева   

 
42.9 42.91 изградња хидротенхичких објеката -предузећа 36,000.00 

 
42.9 42.91 изградња хидротенхичких објеката -предузетници 10,000.00 

43   СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ   

 
43.1 43.11 Рушење објеката 15,000.00 

 
43.1 43.12 Припрема градилишта 15,000.00 

 
43.2 43.21 Постављање електричне инсталације 11,000.00 

 
43.2. 43.22 

Постављање водоводних, канализационих, грејних и 

климатизационих система 
11,000.00 

 
43.2 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству 7,000.00 

 
43.3 43.31 Малтерисање 7,000.00 

 
43.3 43.32 Уградња столарије 7,000.00 

 
43.3 43.33 Постављање зидних и подних облога 7,000.00 

 
43.3 43.34 Бојење и застакљивање 7,000.00 

 
43.3 43.39 Остали завршни радови 7,000.00 

 
43.9 43.91 Кровни радови 7,000.00 

 
43.9 43.99 Остали непоменути и специфични грађевински радови 7,000.00 

45   

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО И ПОПРАВКА 

МОТОРНИХ ВОЗИЛА И МОТОЦИКАЛА 
  

 
45.2 45.20 Одржавање и поправка моторних возила   

 
45.2 45.20 - Вулканизери  10,000.00 

 
45.2 45.20 - Аутомеханичари  10,000.00 

 
45.2 45.20 - Аутоелектричари  10,000.00 

 
45.2 45.20 - Аутолимари  10,000.00 

 
45.2 45.20 - Аутоперионице  6,000.00 

 
45.2 45.20 - Шлеп службе  16,000.00 

 
45.2 45.20 - Технички преглед  36,000.00 

 
45.2 45.20  Остало непоменуто 7,000.00 
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45.3 45.32 Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила 25,000.00 

 
45.4 45.40 

Трговина мотоциклима деловима и прибором, одржавање и 

поправка 
10,000.00 

46   

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО ОСИМ ТРОГОВИНЕ 

МОТОРНИМ ВОЗИЛИМА И МОТОЦИКЛИМА 
  

 
46.1 46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала 20,000.00 

 
46.1 46.19 Посредовање у продаји разноврсних произвда 20,000.00 

 
46.2 46.21 

Трговина на велико житом, сировим дуваном,семењем и храном 
за животиње 

20,000.00 

 
46.3 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем 20,000.00 

 
46.3 46.32 Трговина на велико месом и производима од меса 20,000.00 

 
46.3 46.34 Трговина на велико пићем 32,000.00 

 
46.3 46.37 Трговина на велико кафом, какаом, чајевима и зачинима 20,000.00 

 
46.4 46.46 Трговина на велико фармацеутским производима 30,000.00 

 
46.4 46.49 Трговина на велико осталим призводима за домаћинство 20,000.00 

 
46.5 46.51 

Трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и 

софтвером 
30,000.00 

 
46.6 46.62 Трговина на велико алатним машинама 20,000.00 

 
46.7 46.73 Трговина на велико дрветом, грађев.  Мат. и санитарном опремом  36,000.00 

 
46.9 46.90 Неспецијализована тргвина на велико 20,000.00 

47   

ТРГОВИНА НА МАЛО ОСИМ ТРОГОВИНЕ МОТОРНИМ 

ВОЗИЛИМА И МОТОЦИКЛИМА 
  

 
47.1 47.11 

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, 

претежно храном, пићима и дуваном - површине до 30м2 
10,000.00 

 
47.1 47.11 

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, 

претежно храном, пићима и дуваном - површине од 30м2 до 

60м2 

15,000.00 

 
47.1 47.11 

Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, 

претежно храном, пићима и дуваном - површине преко 60м2 
30,000.00 

 
47.1 47.19 остала трговина на мало у неспецијализованим продавницама 10,000.00 

 
47.2 47.21 

Трговина на мало воћем и поврћем у специјализованим 

продавницама 
7,000.00 

 
47.2 47.22 

Трговина на мало месом и производима од меса у специјализов. 

продавницама 
10,000.00 

 
47.2 47.23 

Трговина на мало рибом, љускарима и мекушцима у специјализ. 

продавницама 
10,000.00 

 
47.2 47.24 

Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткишима 

у сп. продавн. 
8,000.00 

 
47.2 47.25 Трговина на мало пићима у специјализованим продавницама 30,000.00 

 
47.2 47.26 

Трговина на мало производима од дувана у специјализованим 

продавницама 
10,000.00 

 
47.2 47.29 

Остала трговина на мало храном у специјализованим 

продавницама 
8,500.00 
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47.3 47.30 Трговина на мало моторним горивима - бензинске пумпе 360,000.00 

 
47.3 47.30 Трговина на мало моторним горивима - гасне пумпе 100,000.00 

 
47.4 47.41 

Трговина на мало рачунарима, периферним јединицама и 

софтвером у сп. продав. 
15,000.00 

 
47.4 47.42 Трговина на мало телефонском  опремом у  спец. продав. 15,000.00 

 
47.4 47.43 Трговина на мало. аутио и видео опремом у спец.  продавницама 15,000.00 

 
47.5 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама 11,000.00 

 
47.5 47.52 

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у 

специјализованим продавницама - површине до 10м2 
10,000.00 

 
47.5 47.52 

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у 

специјализованим продавницама - површине од 11м2 до 50м2 
20,000.00 

 
47.5 47.52 

Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у 

специјализованим продавницама - површине  преко 50м2 
36,000.00 

 
47.5 47.53 

Трговина на мало теписима, зидним и подним облогама у 

специјал. продавницама 
11,000.00 

 
47.5 47.54 

Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у 

спец. продавницама 
17,000.00 

 
47.5 47.59 

Трговина на мало намештајем, опремом за осветљење и осталим 

предметима за домаћинство 
30,000.00 

 
47.6 47.62 Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом 7,500.00 

 
47.6 47.64 

Трговина на мало спортском опремом у специјализованим 

продавницама 
11,000.00 

 
47.7 47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама 11,000.00 

 
47.7 47.72 

Трговина на мало обућом и предметима од коже у специјализ. 

продавницама 
11,000.00 

 
47.7 47.73 Трговина на мало фармацеутским производима - апотеке 27,000.00 

 
47.7 47.75 

Трговина на мало козметичким и тоалетним производима у 

спец. продавницама 
12,000.00 

 
47.7 47.76 

Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, 

кућним љубимцима...  
3,500.00 

 
47.7 47.77 Трговина на мало сатовима и накитом 16,000.00 

 
47.7 47.78 

Остала трговина на мало новим производима -пољопривредне 

апотеке 
20,000.00 

 
47.7 47.78 

Остала трговина на мало новим производима -напред 

непоменуто 
6,000.00 

 
47.7 47.79 Трговина на мало половном робом у продавницама 6,000.00 

 
47.8 

 трговина на мало на тезгама и пијацама 3,500.00 

 
47.9 47.99 Остала трговина на мало изван продавница, тезги i пијаца 3,500.00 

   

Напомена: У зависности од зоне у којој се објекат малопродаје 

налази комунална такса се плаћа у номенклатури делатности 

број 47 на следећи начин:                                                                     

зона А ........................................100% од напред утврђеног износа                           

зона Б............................................70% од напред утврђеног износа 
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49   КОПНЕНИ САОБРАЋАЈ И ЦЕВОВОДНИ ТРАНСПОРТ   

 
49.1 49.10 Железнички превоз путника - даљински и регионални  110,000.00 

 
49.2 49.20 Железнички превоз терета 110,000.00 

 
49.3 49.31 

Градски и приградски копнени превоз путника са аутобуском 

станицом 
110,000.00 

 
49.3 49.31 

Градски и приградски копнени превоз путника без аутобуске 

станице 
50,000.00 

 
49.3 49.32 Такси превоз -путничка возила 3,700.00 

 
49.3 49.32 Такси превоз -удружења 16,000.00 

 
49.3 49.32 Такси превоз -комби возила 15,000.00 

 
49.3 49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају   

 
49.4 49.41 Друмски превоз терета - предузећа 36,000.00 

   Превоз робе у друмском саобраћају - аутопревозници:    

   - ако делатност обављају возилом до 5 т  5,000.00 

   - од 5 - 8 т  7,000.00 

   - од 8 - 25 т  9,000.00 

   - преко 25 т  11,000.00 

52   
Складиштење и пратеће активности у саобраћају   

 
52.1 52.12 Складишење 15,000.00 

 
52..2 52.29 Услужне делатности у копненом саобраћају 15,000.00 

 
52.2 52.29 Остале пратеће делатности у саобраћају 15,000.00 

53   ПОШТАНСКЕ АКТИВНОСТИ   

 
53.1 53.10 Поштанске активности јавног сервиса пошта (испостава) 360,000.00 

 
53.1 53.10 Поштанске активности јавног сервиса уговорна пошта  22,000.00 

 
53.1 53.10 Поштанске активности јавног сервиса уговорни шалтер 10,000.00 

 
53.2 53.20 Поштанске активности комерцијалног сервиса 22,000.00 

55   СМЕШТАЈ   

 
55.1 55.10 Хотели и сличан смештај 36,000.00 

 
55.2 55.20 Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак 10.000,00 

56   

ДЕЛАТНОСТИ ПРИПРЕМАЊА И ПОСЛУЖИВАЊА 

ХРАНЕ И ПИЋА 
  

 
56.1 56.10 ресторани и кафане у граду 15,000.00 

 
56.1 56.10 ресторани и кафане ван града 10,600.00 

 
56.1 56.10 ресторани брзе хране и киосци 5,000.00 

 
56.3 56.30 услуге припремања и послуживања пића - кафићи 15,000.00 

61   ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ   

 
61.1 61.10 Кабловске телекомуникације - кабловска телевизија 110,000.00 

 
61.1 61.10 Кабловске телекомуникације - фиксна телефонија 1,230,000.00 

62   

РАЧУНАРСКО ПРОГРАМИРАЊЕ, КОНСУЛТАНТСКЕ И 

СЛИЧНЕ УСЛУГЕ 
  

 
62.0 62.01 Рачунарско програмирање 11.000,00 

 
62.0 62.09 остале услуге информационе технологије 11,000.00 
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63   
Информационе услужне делатности   

 
63.1 63.11 Обрада података, хостинг и сл. 15,000.00 

 
63.1 63.12 Веб портали 10,000.00 

64   

ФИНАНСИЈСКЕ УСЛУГЕ ОСИМ ОСИГУРАЊА И 

ПЕНЗИЈСКИХ ФОНДОВА 
  

 
64.1 64.19 остало монетарно посредовање - банке 360,000.00 

  
64.19 остало монетарно посредовање - мењачнице 30,000.00 

65   

ОСИГУРАЊЕ, РЕОСИГУРАЊЕ И ПЕНЗИЈСКИ 

ФОНДОВИ 
  

 
65.1 65.11 Животно осигурање 250,000.00 

 
65.1 65.12 Неживотно осигурање 250,000.00 

66   

ПОМОЋНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ПРУЖАЊУ 

ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА И ОСИГУРАЊА 
  

 
66.1 66.19 

Остале помоћне делатности у пруж.фин. Усл. осим осиг.и 
пензионих фондова 

10,000.00 

 
66.2 66.22 делатности заступника и посредника у осигурању 36,000.00 

69   ПРАВНИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ   

 
69.1 69.10 правни послови - адвокати 25,000.00 

 
69.2 69.20 

Рачуноводствеи, књиговодствени и ревизорски послови; 

пореско саветовање 
15,000.00 

70   

УПРАВЉАЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ, САВЕТОВАЊЕ У ВЕЗИ 

СА УПРАВЉАЊЕМ 
  

 
70.2 

 менаџерски и консултантски послови 10,000.00 

71   АРХИТЕКТОНСКЕ И ИНЖЕЊЕРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 
71.1 

 архитектонске и инжењерске делатности и техничко саветовање 26,000.00 

73   
Рекламирање и истраживање тржишта   

 
73.1 73.11 Делатности рекламних агенција 10,000.00 

74   

ОСТАЛЕ СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ И ТЕХНИЧКЕ 

ДЕЛАТНОСТИ 
  

 
74.2 74.20 Фотографске услуге 13,000.00 

 
74.9 74.90 

остале стручне научне и техничке делатности, геометри и 

слично 
26,000.00 

75   ВЕТЕРИНАРСКЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 
75.0 75.00 Ветеринарска делатност - станице 16,000.00 

 
75.0 75.00 Ветеринарска делатност - амбуланте 12,000.00 

77   ИЗНАЈМЉИВАЊЕ И ЛИЗИНГ   

 
77.2 77.22 Изнајмљивање видео касета и компакт дискова 5,000.00 

 
77.2 77.29 

Изнајмљивање и лизинг осталих предмета за личну употребу и 

употребу у домаћ. 
3,700.00 

79   

ПУТНИЧКЕ АГЕНЦИЈЕ, ТУРОПЕРАТЕРИ, УСЛУГЕ 

РЕЗЕРВАЦИЈЕ ИТД 
  

 
79.1 79.11 Делатност путничких агенција 10,000.00 

 
79.9 79.90 остале услуге резервације и делатности повезаних са њима 10,000.00 
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81   УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА И ОКОЛИНЕ   

 
81.2 

 услуге чишћења  10,000.00 

82   

КАНЦЕЛАРИЈСКО АДМИНИСТРАТИВНЕ И ДРУГЕ 

ПОМОЋНЕ ПОСЛОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
  

 
82.9 82.92 Услуге паковања 5,000.00 

 
82.9 82.99 

Остале услужне активности подршке пословању - задруге и 

слично 
12,000.00 

85   ОБРАЗОВАЊЕ   

 
85.5 85.53 Школе за возаче 16,000.00 

 
85.5 85.59 Остало образовање 12,000.00 

86   ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 
86.2 86.21 општа медицинска пракса 20,000.00 

 
86.2 86.22 специјалистичка медицинска пракса 20,000.00 

 
86.2 86.23 стоматолошка пракса 20,000.00 

87   
Социјална заштита са смештајем   

 
87.1 87.10 делатности смештајних установа с медицинском негом 20,000.00 

92   КОЦКАЊЕ И КЛАЂЕЊЕ   

 
92.0 92.00 коцкање и клађење - кладионице 70,000.00 

 
92.0 92.00 коцкање и клађење - покер апарати и слично 70,000.00 

95   

ПОПРАВКА РАЧУНАРА И ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ 

УПОТРЕБУ И УПОТРЕБУ У ДОМАЋИНСТВУ 
  

 
95.1 95.11 Поправка рачунарске и периферне опреме 10,000.00 

 
95.1 95.12 поправка комуникационе опреме 3,000.00 

 
95.2 95,2 

поправка елемената за личну употребу и употребу у 

домаћинству 
3,000.00 

96   ОСТАЛЕ ЛИЧНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ   

 
96.0 96.02 фризерски и козметички салони 15,000.00 

 
96.0 96.04 нега и одржавање тела 5,500.00 

 
96.0 96.09 остале непоменуте личне и услужне делатности 6,500.00 

 

           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, 

продизводње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, 

мобилних и телефонских услуга, електропирвреде, 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 (у даљем тексту фирмарине). 

 

Напомена: уплата по овом тарифном броју вршиће се преко уплатног рачуна: 840-716111843-35, 

а операционализацију локалних такси по овом тарифном броју вршиће локална пореска 

администрација. Обавеза је сваког обвезника - предузетника и правних лица да поднесу Пријаву 

за локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простру (Образац ПП-ЛКТ) и то 

најкасније до 31. марта текуће године односно уколико су основани након овог датума - 

најкасније у року од 15 дана од дана оснивања. 
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Тарифни број 2. 

За држање моторних возила, друмских и прикључних возила осим пољопривредних 
возила и машина плаћа се такса у годишњем износу: 
 
 1) за аутобусе  и комби возила -  по регистрованом седишту .....    50,00 динара 

 2) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице, и специјалне  
теретне приколице за превоз одрећених врста терета ,  по тони носивости                                    

 1 т носивости  .........................................................................................350,00 динара 

 Од 1т до 5т носивости ...........................................................................700,00 динара 

 Од 5т до 10т носивости .........................................................................950,00 динара 

 Од 10т до 12т носивости ....................................................................1.300,00 динара 

 Носивости преко 12т............................................................................2.000,00 динара 
 
  3) за теретна возила  

 За камионе до 2т  носивости ............................................................... 900,00 динара 

 За камионе од 2 т  до 5т носивости...................................................1.800,00 динара 

 За камионе од 5т до 12т носивости...................................................3.000,00 динара 

 За камионе преко 12т носивости...... .................................................5.000,00 динара 

 4)  за теретне и радне приколице за путничке аутомобиле         500,00 динара 

 5)  за радна возила, специјална адаптирана возила  
за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана  
специјална возила за превоз пчела                                                              1.000,00 динара 

               6) за вучна возила – тегљаче, по снази мотора: 

  до 66 КС      ..........................................................................................1.500,00 динара 

  од 67 – 96 КС........................................................................................2.000,00 динара 

  од 97 – 132 КС ...................................................................................  2.500,00 динара 

  од 133 – 177 КС .................................................................................. 3.000,00 динара 

  преко 177 КС   .......................................................................................4.000,00 динара 

 7) за путничка возила према радној запремини мотора: 

  до 1150 цм3   ...........................................................................................500,00 динара 

  од 1151 – 1300цм3 ................................................................................ 800,00 динара 

  од 1301 – 1600цм3  ..............................................................................1.000,00 динара 

  од 1601 – 2000цм3  ..............................................................................1.300,00 динара 

  од 2001-3000цм3  ................................................................................ 2.000,00 динара 

  преко 3000цм3 ..................................................................................... 2.800,00 динара 

 8) за мотоцикле са мотором  

 До 125 цм
3         

........................................................................................    300,00 динара
    

 

 Од 126 – 250 цм
3 

...................................................................................    400,00 динара 

 Од 251 – 500цм
3
.....................................................................................   500,00 динара 

 Од 501-1200цм
3   

....................................................................................   600,00 динара 

 Преко 1200 цм
3 
......................................................................................1,000,00 динара 

 Напомена: Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације 
возила и приколица. 
 Орган надлежан за регистрацију возила и приколица не може да региструје возило и 
приколицу без доказа о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју. 
 Власници путничких аутомобила и мотоцикала –војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и 
инвалиди рада са преко 80% или више процената телесног оштећења или код којих постоји телесно 
оштећење доњих екстремитета од 60 и више процената не плаћају таксу из тачке 10., 11. и 12. овог 
тарифног броја. 
 Здравствене установе за санитетска возила за превоз и за возила у служби трансфузије 
крви не плаћају таксу по овом тарифном броју. 
 Предузећа која за обављање своје делатности користе цистерне за воду као и предузећа и 
друге организације и установе које поседују цистерне за превоз питке воде не плаћају таксу по овом 
тарифном броју. 
 Приходи остварени по овом основу представљају приход Буџета Општине Владичин Хан и 
уплаћују се на уплатни рачун број: 840-714513843-04. Позив на број код обвезника – физичких лица  
је 56-111, по моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији контролни број (две 
цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 
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Тарифни број 3. 

1. За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија а 
у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће радиности 

 
 плаћа се такса у дневном износу за сваки цео или започети квадратни метар заузете површине: 

- на подручју А зоне         ........................................                   10,00дин. 
 

 За заузимање тротоара или другог јавног простора  у пословне сврхе плаћа се такса у 
дневном износу за сваки цео и започети квадратни метар заузете површине за: покретне тезге, 
гондоле, фрижидере за сладолед, телефонске говорнице и друге експо објекте 50,00 динара по м

2
, 

осим обвезника, обухваћених тачком 1. овог тарифног броја.  
На територији Б зоне у смислу ове одлуке не плаћа се такса по овом основу. 

 
2. За обављање делатности која се повремено обавља ван сталног седишта радње, 

на вашарима, прославама и сл. 
 плаћа се такса од 40,00 дин. по м

2
 заузете површине. 

Напомена: Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања дозволе за заузимање 

тротоара или коришћење других јавних површина. 

Орган надлежан за издавање дозволе – Одељења за урбанизам, комунално грађевинске 
стамбене и имовинско-правне послове, не може издати дозволу за заузимање тротоара 
коришћење других јавних површина док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног 
броја. 

Приходи остварени по основу комуналних такси из овог тарифног броја уплаћују се на уплатни 
рачун, број: 840-741531843-77 и исти припадају буџету општине Владичин Хан. Позив на број код 
обвезника – физичких лица је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом на број 
по моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

Тарифни број 4. 

За паркирање возила на паркинг просторима или делу коловоза  и тротоара 
 плаћа се дневно такса у износу: 

- за теретна моторна возила .......................................500.00д 
- за прикључна возила         .........................................400.00д 
- за путничка возила               ........................................ 20.00д 

 Напомена: Простор за паркирање возила из овог тарифног броја биће утврђен посебним 
решењем Општинског већа Скупштине општине Владичин Хан. Такса по овом тарифном броју 
уплаћује се на уплатни рачун број 840-741532843-84. Позив на број код обвезника – физичких лица 
је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији 
контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

Тарифни број 5. 

За коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора, луна паркова 
или друге облике привременог коришћења, за сваки квадратни метар површине, 
 плаћа се такса дневно у износу од 50,00динара. 
 Напомена: Таксу по овом тарифном броју плаћа лице које користи простор за камповање 
односно постављање шатора, сразмерно времену коришћења. 
 Наплату таксе по овом тарифном броју врши Одељење за урбанизам, комунално-
грађевинске, стамбене и имовинско-правне послове, а наплата таксе се врши прилилком издавања 
одобрења. 
 Приход остварен по основу таксе из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун број 
840-741533843-91. Позив на број код обвезника – физичких лица је: контролни број  -  56-111, по 
моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 
111 – ПИБ обвезника. 
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Тарифни број 6. 

За заузимање тротоара за смештај грађевинског материјала, огревног дрвета, 
угља и слично за сваки започети период од 15 дана, 

 плаћа се такса по сваком започетом квадратном метру у износу:  
- на подручју А зоне         ........................................                   20,00дин. 
- на подручју Б зоне         ........................................                    12,00дин. 

     За заузимање тротоара за смештај грађевинског материјала, огревних дрва, угља и слично,  за 
сваки започети период од наредних 15 дана, такса утврђена у ставу 2. ове тачке увећава се за 100%. 

Напомена: Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања дозволе за заузимање 

тротоара или коришћење других јавних површина. 

Орган надлежан за издавање дозволе – Одељење за урбанизам, комунално грађевинске 
стамбене и имовинско-правне послове, не може издати дозволу за заузимање тротоара 
коришћење других јавних површина док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног 
броја. 

Приходи остварени по основу комуналних такси из овог тарифног броја уплаћују се на уплатни 
рачун, број: 840-741535843-08 и исти припадају буџету општине Владичин Хан. Позив на број 
код обвезника – физичких лица је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом 
на број по моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

  
За извођење надземних и подземних грађевинских радова приликом којих се раскопавају 
јавне површине, пресвучене асвалтном масом, бетоном или каменом коцком, за 1м

2
 заузете 

провршине плаћа се 1.500,00 динара дневно на напред наведен уплатни рачун. 
  

 
 

Напомена: Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања уверења за изградњу 

односно за извођење подземних и надземних радова. Одобрење за извођење грађевинских радова 
издаје ЈП «Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан». 

 

 


