
     О Б А В Е Ш Т Е Њ Е 

Сходно одредбама члана 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе     ('' Службени 
гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012 ), на сајту Општине Прибој www. priboj. rs може 
се извршити увид у приложени  текст нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама на 
територији општине Прибој и на исти дати мишљење , примедбе или предлоге за измену и 
допуну   с  обзиром  да  се  напред  наведена  Одлука   може  донети  након  одржане  јавне 
расправе .
Текст  нацрта  Одлуке  може  се  непосредно  преузети  или  извшити  увид   у  исти  у  згради 
Општине Прибој-  Службе пореске управе  радним даном  од 8- 13 сати.

Примедбе и допуне Одлуке могу се дати до 10.12. 2012. године.

Н А Ц Р  Т 

На  основу  члана 20. став 1. тачка 4.  Закона о локалној самоуправи (''Службени 
гласник РС", бр. 129/2007 ),   члана 11. став 1.  Закона о финансирању локалне самоуправе       
('' Службени гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012 ), и члана 46. став 1. тачка 3. и 14.  
Статута општине Прибој ("Службени лист општине Прибој  ", бр. 12/2008), Скупштина 
општине Прибој , на седници одржаној  ___________.године,  донела је

ОДЛУКУ 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

ПРИБОЈ

Опште одредбе

Члан 1. 
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе   за коришћење права, предмета и 

услуга на територији општине Прибој и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и 
начин плаћања    локалне комуналне таксе ( у даљем тексту: таксе).

Локалне комуналне таксе

Члан 2.
Обвезник таксе је  корисник права, предмета или услуга за чије је коришћење овом 

одлуком прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Члан 3.
Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање таксе и  траје док траје 
коришћење права, предмета или  услуге. 



Члан 4.
 Такса се  уводи   за:

1. истицање фирми на пословном простору;
2. 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.).

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 радиности;

5. држање средстава за игру ("забавне игре");

6. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова.

 Таксе из става 1. овог члана не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга, од 
стране државних органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне 
самоуправе .

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.

Члан 5.

Утврђивање и наплату   таксе врши  Општинска управа  Прибој- Служба за пореску 
управу .    

Члан 6.

          Новчаном казном у износу од 2.500,00 до 75.000,00 динара казниће се таксени обвезник 
– физичко лице  које у прописаном року не пријави постојање основа за  плаћање таксе и не 
плати таксу.
       Правно лице – таксени обвезник казниће се за прекршај новчаном казном у износу од  
50.000,00 до 1.000.000,00 динара ако не пријави постојање основа за  плаћање таксе и не 
плати таксу предвиђену таксеном тарифом или ако у прописаном року ненаплаћену таксу  не 
уплати на рачун буџета општине.
           За прекшај из става 2. овог члана казниће се одговорно лице  у правном лицу новчаном 
казном у износу од 2.500,00  до 75.000,00  динара.
         Новчаном казном у износу од 5.000,00 до 250.000,00  динара казниће се таксени 
обвезник – предузетник   ако  у прописаном року не пријави постојање основа за  плаћање 
таксе и не плати таксу.
      



Члан 7.

Уплата прихода од такси вршиће се на одговарајуће уплате рачуне прописане 
Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред 
средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр.20/07).

Посебне одредбе 

Члан 8.
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 пореском поступку и пореској 
администрацији. 

Члан 9.
Инсепкцијски надзор над извршавањем одредаба ове одлуке врши комунална 

инспекција и друге инспекције у оквиру Општинске управе.

Члан 10.
Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа којом је утврђена висина комуналних такса 

за коришћење одређених права, предмета и услуга. 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 11.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама на територији општине Прибој ( "Службени лист општине Прибој  ", бр. 
3/2009,1/2010, 8/2010  и 7/2011) ".

Члан 12.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном  листу 

општине Прибој  " , а примењиваће се од 01.01.2013.године.

БРОЈ:___________________________.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ

              ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
___________________________

                                                                                                  Саша Василић



ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.
1.Локалну  комуналну  таксу  за  истицање  фирме  на  пословном  простору  (  фирмарина  ) 
плаћају:

1.1 Средња правна  лица  у  смислу закона   којим се  уређује   рачуноводство,  као  и 
предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 
динара  (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)  фирмарину плаћају  на  годишњем нивоу  у  износу од  две 
просечне зараде.

1.2 Велика правна лица  у смислу  закона  којим се уређује  рачуноводство (  осим 
правних лица која 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)  фирмарину 
плаћају на годишњем нивоу  у износу од три просечне зараде.

1.3 Велика,  средња  и  мала  правна  лица   у   смислу  закона   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)  фирмарину плаћају на годишњем нивоу  у износу од  дест просечних 
зарада.

2. Предузетници и правна лица која су у  смислу закона  којим се уређује  рачуноводство 
разврстана у 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 на пословном простору ( у даљем 
тексту фирмарина).

Под  просечном  зарадом  у  смислу  овог  тарифног  броја  ,  сматра  се  просечна  зарада  по 
запосленом остварена на територији општине Прибој у периоду јануар – август године која 
предходи  години  за  коју  се  утврђује  фирмарина  према  подацима  републичког  органа 
надлежног за послове статистике.

Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да таксени 
обвезник обавља делатност без обзира да  ли је назив истакнут на објекту или ма ком другом 
делу објекта  у коме се налазе пословне просторије таксеног обвезника. 

    Под делатностима из овог тарифног броја подразумевају се делатности из важеће Уредбе  о 
класификацији делатности. 

   



    
    Уз таксену пријаву правна лица достављају и верификовано обавештење о разврставању по 

величини од стране Агенције  за  привредне регистре у смислу Закона о рачуноводству и 
ревизији као и финансијски извештај  за  годину која предходи години за коју се утврђује 
фирмарина.

     Уз  таксену пријаву  предузетници достављају и документацију о исказаном годишњем 
приходу.

Локална комунална такса плаћа се за сваку истакнуту фирму односно назив, без 
обзира где је истакнута и у ком облику, изузев предузећа која су у стечају и ликвидацији. 

Ако се на једном објекту налази више  истакнутих фирми односно назива истог 
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму тј. назив по највишој тарифи утврђеног износа 
за истакнуту фирму на објекту.

 
     Комунална такса за истицање фирме на пословном простору утврђује се на годишњем нивоу 

а  наплаћује  се  месечно,  у  12  једнаких месечних рата,   до  15-ог  у месецу за  месец који  
претходи плаћању. 

      
  

  
     Тарифни број 2. 

Локална комунална такса за 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. ) плаћа се на годишњем нивоу 
у износу од 20%  од одговарајуће таксе коју плаћају правна лица и предузетници  из тарифног 
броја 1.   ове Таксене тарифе , зависно од тога да ли су разврстани у велика, средња и мала 
правна лица и предузетнике и зависно од делатности које обављају.

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 из става 1. овог члана.

 

     Тарифни број 3.

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:
- N1  за камионе до 2 t носивости 1.500,00 динара
- N1 за камионе  преко 2 t носивости      2.000,00 динара
-N2  за камионе   до 5 t носивости 2.000,00 динара
- N 2 за камионе преко 5 t носивости 3.500,00 динара 



- N3 за камионе преко 12 t носивости                                                    5.000,00 динара
                                       
2) - О за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 500,00 динара
 

           3 )за  возила за превоз лица :  
            -М1 до 1.150 cm3 500,00 динара
            -М1  преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.000,00 динара

-М1  преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 1.500,00 динара
-М1  преко 1.600 cm3до 2.000 cm3 2.000,00 динара
-М1  преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 3.000,00 динара

            -М1  преко 3.000 cm3                                                                           5.000,00 динара
        
            4) за мопеде, мотоцикле, трицикле и четвороцикле, са мотором са унутрашњим 
сагоревањем:

- L 1, L2,L3, L4, L5, L6, L7  до 125 cm3                               400,00 динара
- L3, L4, L5, L7 преко 125 cm3 до 250 cm3   600,00 динара
- L3,L4,L5,L7 преко 250 cm3  до 500 cm3 1000,00 динара

  - L3, L4, L5, L7 преко 500 cm3  до 1200cm3              1200,00 динара  
- L3, L4, L5, L7 преко 1200 cm3                                                        1500,00 динара

          
                                                                                                    

                  5 ) - M 2, M 3  (  аутобуси  и комби бусеви) по регистрованом  седишту 50,000    динара                                                                       

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице  и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета:

- O1 i O2 до 1 t носивости  400,00 динара
-О2 преко   1 t и О3 до 5 t носивости 700,00 динара
-О 3 преко  5 t до 10 t носивости 950,00 динара
-О 4 од 10 t до 12 t носивости 1.300,00 динара
-О 4 носивости  преко 12 t 2.000,00 динара

7) – N за вучна возила (тегљаче)
-чија је снага мотора до 66 киловата 1.500,00 динара
-чија је снага мотора од 66-96 киловата 2.000,00 динара 
-чија је снага мотора  од 96-132 киловата 2.500,00 динара
-чија је снага мотора  од 132-177 киловата 3.000,00 динара
-чија је снага мотота преко 177 киловата 4.000,00 динара

 8) – SG за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за 
путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела   1.000,00 
динара

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 без 
доказа  о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју.

         



   Тарифни број 4

1.  За постављање киоска  и мањих монтажних објеката,  такса се плаћа у  месечном 
износу од 3000,00 динара за објекте површине до 12 м2, а за објекте површине преко 12 м2, 
у износу 3000,00 дин плус 100,00 динара по сваком метру квадратном преко 12 м2.  

2. За постављање летњих и зимских башти, такса се плаћа у месечном износу од 150,00 
динара по м2.

3. За постављање тенди, такса се плаћа у месечном износу од 100,00 динара по м2.
4. За постављање апарата за кокице, кестење и кукуруз,  такса се плаћа у  дневном 

износу од 25,00 динара по м2.

5. За постављање расхладних уређаја, такса се плаћа у дневном износу  25,00 динара 
по м2. 
     6. За постављање шатора за циркусе и забавне паркове, такса се плаћа у дневном износу 
од 30,00 динара по м2.
        7.За заузимање јавних површина другим уређајима, опремом и материјалима, такса се 
плаћа у дневном износу од 80,00 динара по м2.

 
  Такса  по  овом  тарифном  броју  обрачунава  се  на  основу  решења  којим  се  одобрава 
заузимање јавне површине или на основу записника надлежног инспектора. 

   За коришћење јавних површина у Улици Немањина, таксени износ утврђен овим тарифним 
бројем повећава се за 50%.
 
 Таксу  по  овом  тарифном  броју  не  плаћају  директни  и  индиректни  корисници  буџета 
општине Прибој, организатори манифестација, када је покровитељ општина Прибој и јавна 
предузећа чији је оснивач  општине Прибој, на јавним површинама које су им поверене на 
управљање, коришћење и одржавање.

   Такса се плаћа по сваком целом или започетом квадратном метру заузетог простора 
(бруто површина).

 Приликом издавања одобрења за коришћење простора  не може  се издати одобрење без 
претходно извршене уплате таксе.

Тарифни број 5.

За држање апарата за забавне игре  (  забавне игре на рачунарима, симулаторима, 
видео аутоматима ,  флиперима,  билијарима, пикадо исл.) плаћа се такса     по апарату у 
износу од 40,00 динара месечно.

Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи ( приређује) 
забавна игра.



Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава – апарата за забавну игру 
служби општинске управе , која врши наплату таксе по овом тарифном броју.

Пријава садржи име и презиме корисника простора, адресу, врсту, марку, тип и 
сериски број апарата и време држања апарата. Пријава се подноси у року од 8 дана од дана 
ступања ове одлуке, односно од дана почетка коришћења апарата.

Уз пријаву се прилаже и доказ о извршеној уплати такси за период на који се односи 
пријава.

Уколико се уплата изврши у првом тромесечју одједном за целу текућу годину, такса 
се умањује за 20 %.

Контрола пријављивања таксене обавезе врши служба општинске управе за 
инспекцијске послове,

 
Тарифни број 6.

За заузеће јавне површине грађевинским  материјалом и за извођење грађевинских 
радова утврђује се такса, и то:

– за лагеровање материјала приликом изградње објекта- дневно по м2 заузете 
површине 50, 00 динара;

– при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара дневно  по 
м2: 

– ако се прекопава коловоз на главној улици     500,00 динара;
– ако се заузима коловоз на споредним улицама  250,00 динара;
– ако се прекопава тротоар  250,00 динара.
–
Таксу за заузимање јавне површине приликом изградње објекта плаћа инвеститор , а 

таксу за прекопавање коловоза и тротоара плаћа извођач радова или инвеститор , уз захтев за 
одобрење  за раскопавање.

Такса за заузеће јавне површине раскопавањем јавних површина – коловоза и тротоара 
не плаћа се ако се раскопавање јавних површина врши због реконструкције коловоза, 
тротоара или друге јавне саобраћајне површине , као и приликом извођења радова јавних 
комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију.

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПРИБОЈ
БРОЈ:___________________________.године

              ПРЕДСЕДНИК 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
___________________________

                                                                                                 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

Правни основ за доношење Одлуке садржан је у члану 20. став 1. тачка 4.  Закона о локалној 
самоуправи (''Службени гласник РС", бр.  129/2007 ),  а у вези   члана  11. став 1.  Закона о 
финансирању локалне самоуправе         (''  Службени гласник РС", бр. 62/2006,  47/2011 и 
93/2012 ), као и у  члану 46. став 1. тачка 3. и 14.  Статута општине Прибој ("Службени лист 
општине Прибој  ", бр. 12/2008), којим је утврђена надлежност Скупштине општине Прибој 
да утврђује стопе изворних прихода општине као и начин и мерила за одређивање висине 
локалне комуналне таксе и накнада.

Ова Одлука је у складу са Законом о изменама и допунама Закона о финансирању локалне 
самоуправе ('' Службени гласник РС", бр. 93/2012) којим су :
  1) укинуте локалне комуналне таксе које је општина Прибој прописивала у својој Одлуци о 
локалним комуналним таксама:
      -за коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;

– за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води;
– за  држање  музичких  уређаја  и  приређивање  музичког  програма  у  угоститељским 

објектима и
– за коришћење обале у пословне и било које пословне сврхе;
2) прописани највиши износи таксе за истицање фирме на пословном простору:
– коришћење  рекламних  паноа  укључујући  и  исписивање  фирме  ван  пословног 

простора на објектима и просторима који припадају општини ( коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере , огласне табле и сл.)

– држање  моторних,   друмских  и  прикључних  возила  и  машина  ,  а  која  се  плаћа 
приликом регистрације возила.

Потребно је што пре извршити усклађивање сходно одредбама члана  13.Закона о изменама и 
допунама Закона о  финансирању локалне самоуправе ('' Службени гласник РС", бр. 93/2012 )
који је објављен 28.09.2012. године и исти највећим делом примењује од 01.10.2012. године. 
Одредбама  члана  12.  Закона  о  изменама  и  допунама  Закона  о   финансирању  локалне 
самоуправе (''  Службени гласник РС", бр.  93/2012 )  прописано је да лица која су до дана 
ступања на снагу истог закона платила већи износ локалне комуналне таксе за 2012. годину 
од износа који дугују по истом закону ( згог укидања таксе , ослобађање од таксене обавезе  
или смањења износа таксе), имаће право да се на њихов захтев изврши прекњижавање више 
уплаћеног износа на исте или друге обавезе према општини по основу јавних прихода.
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Руководилац Одељења
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