
На основу члана 6., 7., 11. и 15. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник
РС“ број: 6/06,47/11 и 93/12), члана 32. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
РС“ број: 129/07) и члана 42.Статута општине Неготин („Службени лист општине Неготин“ бр.
22/08), Скупштина општине Неготин, на седници одржаној 23.11.2012.године, д о н е л а  ј е

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА

ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Неготин (Службени лист
општине Неготн“ бр.24/11), мења се члан 2. и гласи:

„Члан 2.
Комунална такса плаћа се за:

1. Истицање фирме на пословном простору, осим истицања назива државних органа и
организације и органа локалне самоуправе;

2. Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају општини (коловози,тротоари, зелене површине, бандере и слично);

3. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина;

4. Kоришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната из домаће радиности;

5. Држање средстава за игру (билијар, стони фудбал, видео игре и слично);
6. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте за

привремено коришћење;
7. Заузеће јавне површине грађевинским и других материјалом.“

Члан 2.
Члан 14. мења се и гласи:

„Члан 14.
Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за буџет, финансије и локалну пореску
администрацију и Одељење за инспекцијске послове Општинске управе општине Неготин.

Члан 3.
Саставни део ове Одлуке представља Измена и допуна Таксене тарифе за поједина права,
предмете и услуге.

Члан 4.

После члана 19 додаје се нови члан 19а.:

„Члан 19а.
Лица која су до дана ступање на снагу ове Одлуке платила већи износ локалне комуналне таксе за
2012.годину од износа који дугују по овој Одлуци, због укидања таксе, ослобађања од таксене
обавезе или смањења износа таксе, имају право да се , на њихов захтев, изврши прекњижавање
више уплаћеног износа на исте или друге обавезе према јединици локалне самоуправе,  по основу
јавног прихода.“

Члан 5.

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Неготин“, а примењује се од 01.октобра 2012.године.
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ИЗМЕНА И ДОПУНА ТАРИФЕ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ
НЕГОТИН

У Тарифном броју 1. мења се тачка 10. и  гласи:

„10. Остала привредна друштва и јавна предузећа која су према закону о рачуноводству сврстана
у средња правна лица таксу плаћају у износу од 87.946,оо динара.“

Бришу се тачке 11.,12.,13.,14., 15. и 16.
У напомени Тарифног броја 1 у ставу 7.иза „20% од „бришу се речи до тачке и додају речи „износа
утврђеног у тачки 10.“

Брише се став 13. и 14.

У Тарифном броју 2.мења се став 1. и гласи:

„За истицање и исписивање фирме ван пословног простора, путоказних табли и транспарената
фирме (коловози,тротоари, зелене површине, бандере и слично.) утврђује се локална комунална
такса, по једном месту истицања, у износу од 20% од износа  утврђеног у Тарифном броју 1. тачка
10.“

У Тарифном броју 3.мења се и гласи:

„Тарифни број 3.
За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина,
утврђује се комунална такса у годишњем износу према радној запремини мотора и то:

1.За путничке аутомобиле и комбинованавозила према радној апремини мотора:

♦ до 1150 цм3 500,00 динара
♦ преко 1150 до 1300 цм3 1.000,00 динара
♦ преко  1300 до 1600 цм3 1.500,00 динара
♦ преко 1600 до 2000 цм3 2.000,00 динара
♦ преко 2000 до 3.000 цм3 3.000,00 динара
♦ преко 3000 5.000,00 динара

2. За свако прикључно возило путничких аутомобила (за одмор и камповање,теретнои друго)
500,00 динара без обзира на масу.

3. За мотоцикле (премарадној запреминимотора):

♦ до 125 цм3 400,00 динара
♦ преко 125 до 250 цм3  600,00 динара
♦ преко 250 до 500 цм3 1.000,00 динара
♦ преко 500 до 1.200 цм3   1.200,00 динара
♦ преко 1.200 1.500,00 динара

4.Теретна возила (камион,камионет) и специјална моторна возила намењена за превоз одређених
терета према носивости:

♦ за камионе до 2 т носивости 1.500,00 динара
♦ за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.000,00 динара
♦ за камионе од 5 т до 12т 3.500,00 динара
♦ за камионе преко 12 т носивости 5.000,00 динара.

5. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована возила за превоз пчела до 1.000,оо динара.

6. За прикључна возила (теретне приколице, полуприколице и спеицјалне теретне приколице
намењене за превоз одређеног терета) према носивости.



♦ до 1 т носивости  400,00 динара
♦ од 1 до 5 т носивости       700,00 динара
♦ од 5 до 10 т носивости                           950,00 динара
♦ од 10 до 12 т носивости                         1.300,00 динара
♦ преко 12 т носивости                         2.000,00 динара

7.За тегљаче

♦ чија је снагамотора до 66 киловата 1.500,00 динара
♦ чија је снагамотора од 66 до 96 киловата 2.000,00 динара
♦ чија снага мотора од 96 до 132 киловата 2.500,00 динара
♦ чија снагамотора од 132 до 177 киловата 3.000,00 динара
♦ чија снага мотора преко 177 киловата 4.000,00 динара

8.За аутобусе и комбибусе 50 динара по регистрованом седишту“

Бришу се тарифни бројеви 4, 5, 6, и 7.

Тарифни број 8 постаје Тарифни број 4

Тарифни број 9 постаје Тарифни број 5.

Бришу се Тарифни број 10, 11, 12, 13, 14.

Тарифни број 15. постаје тарифни број  6.


