
На основу члана  7., 11., 15. и 60. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.гласник
РС»,број:62/06, 47/2011 и 93/2012), члана 20. тачка 4. и члана 32. тачка 3. Закона о локалној
самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/07), и члана 15. и 42. Статута општине Неготин («Сл.лист
општине Неготин»,број:22/08), Скупштина општине Неготин  на седници одржаној 21.12.2012. године,
донела је

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе ( у даљем тексту: комуналне таксе) за

коришћење права, предмета и услуга на територији општине Неготин и утврђују се обвезници,
висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.

Члан 2.
Комунална такса уводи за:

1.истицање фирме на пословном простору,

2.коришћење  рекламних паноа, укључујући 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.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 радности,држање средстава за игру («забавне игре»),

        5.коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог

      коришћења,

     6.заузеће јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова.

Члан 3.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење

прописано плаћање комуналне таксе.
Члан 4.

Такса на обавезе из члана 3. Одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета и
услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

Члан 5.
На територији општине Неготин комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од

врсте делатности, површине и техничко-употребне карактеристике објекта и по деловима територије,
односно у зонама у којима се налазе објекти,  предмети или врше услуге за које се плаћа комунална
такса.

Члан 6.
Комуналне таксе из члана 2. тачке од 4.до 7. утврђују се у дневном износу, а из тачке 1. до 3.

утврђују се у годишњем износу.
Члан 7.

Обвезници комуналне таксе подносе пријаву најкасније у року од 15 дана од дана почетка
коришћења права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса.

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном органу у
року од 15 дана од дана настанка промене.

Члан 8.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код Управе за

трезор Републике Србије, прописане Правилником у условима и начину вођења рачуна за уплату
јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна.

Члан 9.



У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавање, застарелости, наплате,
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог примењују се одредбе Закона о пореском поступку и
пореској администрацији.

Члан 10.
Утврђивање, контролу и  наплату локалних комуналних такси врши Одсек за  локалну

пореску администрацију Одељења за буџет, финансије и локалну пореску администрацију.

Члан 11.
Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за буџет, финансије и локалну пореску

администрацију и Одељење за инспекцијске послове.

Члан 12.
Саставни део ове Одлуке представља таксена тарифа утврђена за поједина права,

предмете и услуге.
Члан 13.

Новчаном казном од 250,00 динара до 25.000,00 динара казниће се за прекршај физичко
лице таксени обвезник који у прописаном року не поднесе пријаву о настанку обавезе која подлеже
такси.

Новчаном казном од 2.500,00 динара до 250.000,00 динара казниће се и предузетник који
учини прекршај из става 1. овог члана.

Контролу пријаве врши порески инспектор.

Члан 14.
Новчаном казном од 5.000,00 динара до 500.000,00 динара казниће се за прекршај правно

лице које у прописаном року не поднесе пријаву о настанку обавезе која подлеже такси.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном

казном од 2.500,00 динара до 250.000,00 динара.
Контролу пријаве врши порески инспектор.

Члан 15.
Новчана казна која се наплаћује на месту извршења прекршаја може се изрећи за физичко

лице и одговорно лице прописаном у фиксном износу од 500,00 динара, до 5.000,00 динара, а за
правно лице и предузетника у фиксном износу од 2.000,00 динара до 20.000,00 динара.

Новчану казну из претходног става наплаћује порерска инспекција.

Члан 16.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним

таксама на територији општине Неготин («Службени лист општине Неготин:број:24/2011 и 29/2012).

Члан 17.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине

Неготин», а примењиваће се од 01. 01. 2013. године.

Број: 434-25/2012-I/08
Дана 21.12.2012. године
Н е г о т и н

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,

Дамир Ракић,с.р.

ТАРИФА

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НЕГОТИН
Тарифни број 1.

За истицање фирме на пословном простору утврђује се локална комунална такса у
годишњем износу и то:

1. 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
динара (осим предзетника и правних лица која обављају делатност:  банкарства, осигурања имовине



и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента, поштаских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека), фирмарину плаћају у износу од  две просечне зараде.

2. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица, (осим предзетника и правних лица која обављају делатност:  банкарства, осигурања
имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на
велико дуванским производима, производње цемента, поштаских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека), фирмарину плаћају у износу од три просечне зараде.

3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица, у смислу Закону којим се уређује рачуноводство и предузетници, а
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, фирмарну плаћају у износу од
10 просечних зарада.

4. Производња електричне енергије 15.116.785 динара
5. Дистрибуција електричн енергије   7.091.785 динара
6. ПТТ саобраћај   2.066.785 динара
7. Телекомуникације   3.116.785 динара
8. Складиштење нафте и нафтних деривата   3.716.785 динара
9. Банкарство      844.285 динара

Напомена:

Под просечном зарадом у смислу тачке 1.,2. и 3.овог тарифног броја, сматра се просечна
зарада по запосленом остварена на територији општине Неготин у периоду јануар-август године која
претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за
послове статистике.

Обвезник предвиђен тачком 1. обавезан је да, најкасније до 31.марта текуће године, поднесе
биланс успеха из завршног рачуна за претходну годину.

Обвезник таксе дужан је да, најкасније до 31. јануара текуће године, односно у року од 15
дана од дана почетка обављања делатности, поднесе пријаву о називу фирме, броју фирми
подложних овој такси, као и да достави одлуку о разврставању према закону којим се уређује
рачуноводство.

Обвезник који не обавља делатност у току целе пословне године (основан у току године,
привремена одјава обављања делатности у току године) плаћа таксу сразмерно времену рада у
односу на годишњи износ таксе за ту делатност, с тим да је дужан да о наведеним чињеницама
обавести локалну пореску администрацију у року од 15 дана од настанка промене.

Таксене обавезе из овог тарифног броја ослобађају се државни органи и органи локалне
самоуправе, јавна предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе, установе које се
финансирају из буџета општине и буџета Републике, друштвене организације, удружења грађана и
друге организације  и стари занати: грнчарски, црепуљарски, коларски, казанџијски, бачварски,
пинтерски и качарски, терзијанско абаџијски, оштрачки, ковачко – поткивачки, кожарски, ћурћијски,
асурџијски, папуџијски, мутавџијски,дрндарски,бојаџијски, сапунџијски, израда млинских каменова ,
брусева , ручно плетење рибарских мрежа и  други према Прегледу могућих шифара делатности
према Правилнику о одређивању послова који се сматрају уметничким и старим занатима ,односно
пословима домаће радиности („Службени гласник Репулике Србије „ број 54/2010)

Пословним именом , односно фирмом сматра се сваки истакнути назив или име које упућује
на то да правно или физичко лице обавља делатност, без обзира да ли се обележје налази са улице,
у ходнику, дворишту, на степеништу улазним вратима или на неком другом месту објекта где се
налази пословна просторија у којој се основна делатност или занимање обавља.

Ако обвезник има више истакнутих фирми на истом објекту такса се плаћа само за једну.
Обвезнику таксе, утврђује се и наплаћује такса и за сваки наредни објекат у коме обавља

делатност и на коме истиче фирму ван објекта седишта фирме,у износу од 50% од износа утврђеног
у овом тарифном броју.

Таксена обавеза настаје даном почетка обављања делатности под којом се подразумева:
- дан регистрације правног лица код надлежног регистрационог органа или,
- дан почетка обављања делатности предузетника наведен у решењу регистрационог

органа.



Привредна друштва и приватни предузетници који обављају делатност у области
грађевинарства и занатских радова у грађевинарству на територији општине Неготин, а пословно
седиште им се налази ван општине Неготин ,плаћају таксу у висини као и фирме чије је пословно
седиште на територији општине Неготин.

Такса из овог Тарифног броја плаћа се на основу задужења локалне пореске администрације
чијим се решењем утврђује висина и рокови за плаћање исте, у складу са Законом о пореском
поступку и пореској администрацији.

За делатности које евентуално нису обухваћене овим тарифним бројем такса ће се утврдити
према најближој сродној групи делатности за коју је предвиђена такса. Исту ће утврдити локална
пореска администрација.

Такса се уплаћује на одговарајући рачун буџета општине Неготин.

Тарифни број 2.

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

Таксу из овог Тарифног броја плаћа правно и физичко лице чија се фирма истиче и исписује
ван пословног простора приликом издавања одобрења Одељења за општу управу, имовинске и
стамбено комуналне послове.

Одељења за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове Oпштинске управе
општине Неготин је у обавези да један примерак одобрења за истицање фирме ван пословног
простора, достави локалној пореској администрацији са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, текући рачун и
адреса седишта правног лица;

- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, текући рачун,
број личне карте и нази радње са адресом.

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 комбинована возила према радној апремини мотора:
− до 1150 цм3 500,оо динара
− преко 1150 до 1300 цм3 1.000,оо динара
− преко  1300 до 1600 цм3 1.500,оо динара

− преко 1600 до 2000 цм3 2.000,оо динара
− преко 2000 до 3.000 цм3 3.000,оо динара
− преко 3000 5.000,оо динара

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

               3. За мотоцикле (премарадној запреминимотора):
- до 125 цм3    400,оо динара
- преко 125 до 250 цм3    600,оо динара
- преко 250 до 500 цм3 1.000,оо динара
- преко 500 до 1.200 цм3 1.200,оо динара
- преко 1.200 1.500,оо 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,оо динара
− за камионе од 2 т до 5 т носивости 2.000,оо динара
− за камионе од 5 т до 12т 3.500,оо динара
− за камионе преко 12 т носивости 5.000,оо 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 специјалне теретне приколице
намењене за превоз одређеног терета) према носивости.
− до 1 т носивости           400,оо динара
− од 1 до 5 т носивости                             700,оо динара
− од 5 до 10 т носивости                           950,оо динара
− од 10 до 12 т носивости                      1.300,оо динара
− преко 12 т носивости                          2.000,оо динара

          7.За тегљаче
- чија је снага мотора до 66 киловата             1.500,оо динара
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата   2.000,оо динара
- чија снага мотора од 96 до 132 киловата     2.500,оо динара
- чија снага мотора од 132 до 177 киловата   3.000,оо динара
- чија снага мотора преко 177 киловата         4.000,оо динара

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

Тарифни број 4.
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне

сврхе, осим ради продаје штампе, књига, публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности, од сваког целог или започетог метра квадратног коришћеног простора, утврђује се
такса, и то:

1. за обављање пословне делатности (привремени објекти, киосци и мањи монтажни објекти,
покретни привремени објекти, тезге, апарати за сладолед, апарати за кокице, расхладне коморе
други лако покретни објекти за излагање и продају робе на мало и вршење занатских услуга), такса
се утврђује дневно:

- ПРВА ЕКСТРА ЗОНА 33,00 динара
- ПРВА ЗОНА 20,00 динара
- ДРУГА ЗОНА 16,00 динара

За постављање поштанских сандучади и телефонских говорница такса се умањује за 50%.

2. летње баште у периоду од 1.марта до 31. октобра, дневно:

- ПРВА ЕКСТРА ЗОНА 30,00 динара
- ПРВА ЗОНА 20,00 динара
- ДРУГА ЗОНА 10,00 динара

3. Зимске баште, у периоду од 1.новембра до краја фебруара , дневно 70% од износа из
тачке 2. у одговарајућој зони.

4. За коришћење простора на јавним површинама столовима и столицама до 6 м²:

- ПРВА ЕКСТРА ЗОНА 30,00 динара
- ПРВА ЗОНА 20,00 динара
- ДРУГА ЗОНА 10,00 динара

5. За забавне паркове, циркусе и друге објекте забавних радњи дневно:

- ПРВА ЕКСТРА ЗОНА 22,00 динара
- ПРВА ЗОНА 16,00 динара

- ДРУГА ЗОНА 11,00 динара

6. За постављање дечијих аутомобила, дневно по аутомобилу:

- ПРВА ЕКСТРА ЗОНА 16,00 динара
- ПРВА ЗОНА 11,00 динара
- ДРУГА ЗОНА 6,00  динара



7. За постављање монтажних гаража на јавној површини 5 динара дневно по м² без обзира
на зону.

8.  За постављање балон хала спортске намене 1 динар по м² дневно.

9. За коришћење простора на јавним површинама за време одржавања вашара, сајмова,
изложби и других манифестација, такса се утврђује дневно у износу од 880,00 динара по метру
квадратном, без обзира на зону.

Такса из овог тарифног броја плаћа се до 15. у месецу за претходни месец на основу
задужења локалне пореске администрације а по претходно издатом одобрењу Одељења за општу
управу, имовинско и стамбено комуналне послове, осим под тачком 7. која се плаћа приликом
издавања одобрења.

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове Oпштинске управе
општине Неготин је у обавези да један примерак одобрења за коришћење простора на јавним
површинама достави локалној пореској администрацији са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, текући рачун и
адреса седишта правног лица;

- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, текући рачун,
број личне карте и назив радње са адресом.

Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и
домаће радиности, продаје нека друга роба, такса се плаћа у целокупном прописаном износу из овог
тарифног броја.

Тарифни број 5.

За држање средстава за игру „ забавне игре“ утврђује се локална комунална такса дневно и
то 55,00  динара по апарату за забавне игре (компјутери, флипери, билијари и сл.).

Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна
игра, на основу задужења локалне пореске администрације а по претходно издатом одобрењу
Одељења за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове.

Одељење за општу управу, имовинске и стамбено комуналне послове Oпштинске управе
општине Неготин је у обавези да један примерак одобрења из претходног става достави локалној
пореској администрацији са следећим подацима:

- за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, текући рачун и
адреса седишта правног лица;

- за физичка лица: порески идентификациони број, матични број правног лица, текући рачун,
број личне карте и назив радње са адресом.

Ова такса плаћа се сразмерно времену коришћења до 15. у месецу за претходни месец.

Тарифни број 6.
За заузеће јавне површине грађевинским и осталим материјалом и за извођење

грађевинских радова, утврђује се комунална такса дневно и то:
1. при изградњи објеката дневно по метру квадратном заузете површине, 33,00 динара;
2. при извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара,

дневно по метру квадратном 55,00 динара;
3. при заузимању јавних површина у осталим случајевима (складирање огревног

материјала и сл.), дневно по метру квадратном 77,00 динара;
4. при заузимању јавних површина које захтевају забрану кретања возила и пешака и

паркирање возила, дневно по метру квадратном 110,00 динара;
Комунална такса из овог Тарифног броја плаћа се сразмерно времену коришћења.
Такса се увећава за 100% уколико се дозвољени рок за заузимање јавне површине продужи.
Такса из овог Тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења Одељења за општу

управу, имовинске и стамбено комуналне послове.
Одељење из претходног става дужно је да примерак одобрења достави локалној пореској

администацији.


