
На основу чланова  6, 7, 11, 15, 17, 18 и члана 60 Закона о финансирању локалне
самоуправе («Сл.гласник РС»,број:62/06 и  47/2011), 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 20. и 21.12.2011.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 плаћа се за :

1.Истицање фирме на пословном простору, осим истицања назива државних органа и
организација 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. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија,

5. Држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и других објеката на води,
осим пристана који се користе у пограничном речном саобраћају,

6. Држање и коришћење чамаца и сплавова на води осим чамаца које користе организације
које одржавају и обележавају пловне путеве,

7. Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води,

8. 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 из домаће радиности,

9. Држање средстава за игру (билијар, стони фудбал, видео игре и слично),

10. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима,

11. Коришћење рекламних паноа,

12. Коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима, која су зато одређена од стране Скупштине општине,

13. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте за
привремено коришћење,

14. Коришћење обале у пословне и било које друге сврхе,

15. Заузеће јавне површине грађевинским и другим материјалом.
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. став 1. тачка 1. ове Одлуке плаћају се по зонама:

ПРВА ЗОНА : Обухвата подручје града Неготинa,
ДРУГА ЗОНА: Обухвата подручја сеоских месних заједница.

Члан 7.
Комунална такса из члана 2. став 1. тачка 8. ове Одлуке које се односе на

коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија, плаћају се
по зонама:

ПРВА ЕКСТРА ЗОНА: Обухвата Трг Стевана Мокрањца, Трг Ђорђа Станојевића и
угао Војводе Мишића и Станка Пауновића (испред „Снек бара“).

ПРВА ЗОНА: Обухвата остале улице у граду
ДРУГА ЗОНА: Обухвата подручја сеоских месних заједница.

Члан 8.
Комуналне таксе из члана 2. тачке од 8..до 15. утврђују се у дневном износу, а из

тачке 1. до 6. утврђују се у годишњем износу а из тачке 7. у месечном износу.
Члан 9.

Обвезници комуналне таксе подносе пријаву у року од 15 дана од дана 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 10.
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 11.
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, Зкона о порезу на доходак грађана и Закона
на порезу на добит корпорација.
У свему осталом што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се одредбе Закона
о финансирању локалне самоуправе, Закона о локалној самоправи и Закона о општем
управном поступку.

Члан 12.
Излицитирани износ локалне комуналне таксе усклађује се годишње са индексом

раста потрошачких цена.
Члан 13.

Утврђивање и наплата комуналне таксе вршиће се преко локалне пореске
администрације.

Члан 14.
Надзор над применом ове Одлуке врши Одељење за буџет, финансије, привреду,

друштвене делатности и локалну пореску администрацију и Одељење за инспекцијске
послове.

Члан 15.
Саставни део ове Одлуке представља таксена тарифа утврђена за поједина права,

предмете и услуге.

Члан 16.



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 17

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 18.

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 19.

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним
комуналним таксама на територији општине Неготин («Службени лист општине
Неготин:број:38/2010).

Члан 20.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу

општине Неготин», а примењиваће се од 01. 01. 2012. године.

Број: 434-37/2011-I/05
Дана :21.12.2011. године
Н е г о т и н

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ПРЕДСЕДНИК,

мр Милан Уруковић,с.р.,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.Привредна друштва и јавна предузећа која се баве:

- производњом електричне енергије 20.000.000,00 дин.
- дистрибуцијом електричне енергије 9.300.000,00  дин.
- преносом електричне енергије   2.600.000,00  дин.без обзира на величину.

2. Привредна друштва и јавна предузећа која обављају делатност водопривреде и
шумарства (газдовање водним ресурсима , искоришавање и употреба воде, заштита од
штетног дејства вода , заштита вода од загађења , газдовање шумама, узгој и
искоришћавање шума).550.000,00 динара без обзира на величину.

3.Привредна друштва и јавна предузећа из области ПТТ саобраћаја и то:

- ЈПМ Неготин 2.600.000,00  динара



- ЈПМ Месне заједнице 150.000,00 динара, без обзира на величину.

4.Привредна друштва и јавна предузећа у области телекомуникација 4.000.000,00
динара без обзира на величину.

5.Привредна друштва и јавна предузећа која се баве прометом нафте и нафтиних
деривата и гасом и то:

- пумпе  363.000,00 динара без обзира на величину

6. Привредна друштва и јавна предузећа која се баве складиштењем нафте и нафтиних
деривата и то:
- инсталације 4.800.000,00

7. Банке  и њихове организационе јединице  970.000,00 динара без обзира на величину.

8. Осигуравајућа друштва и њихове организационе јединице 300.000,00 динара, без
обзира на величину

9.Остала привредна друштва и јавна предузећа која су према Закону о
рачуноводству сврстана у велика правна лица таксу плаћају и то:

- у области производње 2.178.000,00 динара
- у области услуга 2.420.000,00 динара
- у области трговине 2.783.000,00 динара

10.Остала привредна друштва и јавна предузећа која су према Закону о
рачуноводству сврстана у средња правна лица таксу плаћају и то:

- у области производње 217.800,00 динара
- у области услуга 242.000,00 динара
- у области трговине 278.300,00 динара

11. Остала привредна друштва и јавна предузећа која су према Закону о
рачуноводству сврстана у мала правна лица таксу плаћају и то:

- у области производње 38.500,00 динара
- у области услуга 44.000,00 динара
- у области трговине 55.000,00 динара
 Напомена: Привредним  друштвима  и јавним предузећима  из тачке 9,10 и 11 чије је
седиште ван територије општине Неготин ,такса се умањује за 50%

12. Приватни предузетници таксу плаћају и то:

- у области производње 19.800,00 динара
- у области услуга 22.000,00 динара
- у области трговине 25.300,00 динара

13.Привредна друштва која се баве пољопривредном производњом , земљорадничке
и друге задруге таксу плаћају у износу од ...11.000,00 динара

14.Привредна  друштва која обављају делатност ауто школа таксу плаћају у износу
од 22.000,00  динара,

15. Усанове-апотеке таксу плаћају у износу од  75.000,00 динара



16. Адвокати таксу плаћају у износу од     22.000,00 динара

Напомена:

Под претежном делатношћу код правних лица подразумева се делатност наведена
у обавештењу о разврставању од стране Републичког Завода за статистику, Агенције за
привредне регистре РС или Решење неког другог надлежног регистрационог органа.

Под претежном делатношћу код предузетника подразумева се делатност наведена
у решењу Агенције за привредне регистре или неклог другог надлежног регистрационог
органа.

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
Правилнилку 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 20% од
утврђене таксе за приватне предузетнике за одговарајућу делатност.

Такса на фирму умањује се:
- у другој зони за 30% ,
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 порезу на доходак грађана, Законом о порезу на добит привредних друштава и
Закону 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.

Привредна друштва у области трговине, без обзира на величину која су
регистрована ван подручја општине Неготин а имају отворен продајни објекат на



територији општине Неготин, комуналну таксу плаћају у висини која је предвиђена за
приватне предузетнике делатности трговине.

Приватним предузетницима који имају регистроване трговинске радње на
вашаришту ( бувљој пијаци), комунална такса се умањује за 50%.

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  5.500,00 динара.

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 запремини
мотора:

- до 1150 цм³ 700,00 динара
- преко 1150  до 1300 цм³ 1.100,00 динара
- преко 1300 до 1600 цм³ 1.650,00 динара
- преко 1600 до 2000 цм³ 2.000,00 динара
- преко 2.000 до 2500 цм³ 2.750,00 динара
- преко 2500 до 3000 цм³ 4.400,00 динара
- преко 3000 цм³ 6.600,00 динара

2. За свако прикључно возило путничких аутомобила ( за одмор и камповање, теретно
и друго) 330,00  динара без обзира на масу.

3. За мотоцикле (према радној запремини мотора):

- до 125 цм³ 220,00 динара
- преко 125 до 25о цм³ 550,00 динара
- преко 250 до 500 цм³ 880,00 динара
- преко 500 до 750 цм³ 1.200,00 динара
- преко 750 до 1100 цм³ 1.650,00 динара
- преко 1100 цм³ 2.750,00 динара

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

4.1.До 3 тоне за сваку тону 550,00 динара
4.2.Од 3 до 8 тона:
- основна накнада 1.650,00 динара
- за сваку тону од 3 до 8 тона 550,00 динара
4.3.Од 8 до 10 тона:



- основна накнада 4.400,00 динара
- за сваку тону од 8 до 10 тона 550,00 динара
4.4.Преко 10 тона:

- основна накнада 5.500,00 динара
- за сваку тону преко 10 тона 1.100,00 динара

5. За радна возила без обзира на носивост и тежину за свако возило 5.500,00
динара.

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

6.1. До 3 тоне носивости за сваку тону 275,00 динара

6.2. Од 3 до 8 тона:

- основна накнада 825,00 динара
- за сваку тону од 3 до 8 тона 275,00 динара

6.3. Од 8 до 10 тона:

- основна накнада 2.200,00 динара
- за сваку тону од 8 до 10 тона 275,00 динара

6.4. Преко 10 тона;

- основна накнада 2.750,00 динара
- за сваку тону преко 10 тона 275,00 динара

7. За тегљаче:

- до 66 KW 4.400,00 динара
- преко 66 KW дo 96 KW. 5.500,00 динара
- преко 96 KW до 132 KW 6.600,00 динара
- преко 132 KW до 177 KW 8.800,00  динара
- преко 177 KW  11.000,00 динара

8. За аутобусе 5.500,00  динара
9. За комбибусе 3.300,00 динара
10. За путничке приколице аутобуса. 2.200,00 динара
11 . За тракторе регистроване за јавни превоз 1.100,00 динара
12. За тракторске приколице регистроване за јавни превоз  1.100,00 динара

Такса из овог Тарифног броја не плаћа се за возила за која се не плаћа накнада за
употребу путева сходно Закону о јавним путевима.

Такса из овог Тарифног броја плаћа се приликом регистрације возила, на начин и
по поступку предвиђеном за плаћање накнаде за употребу јавних путева.

Тарифни број 4.
За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија, плаћа се

такса у годишњем износу износу од  5.500,00  динара по метру квадратном изложбене
површине витрине.

Изложбеном површином витрине сматра се површина главне стране витрине која је
окренута улици. Ако је витрина са више страна окренута улици, такса се плаћа само за
једну страну и то ону која је већа.

Таксу из овог тарифног броја плаћа лице које држи витрину на основу задужења
локалне пореске администрације, а по претходно издатом одобрењу 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 постављање витрина
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.

Таксу из овог тарифног броја обвезник плаћа месечно у износу од 1/12 годишњег
износа таксе и то до 15. у месецу за претходни месец.

Тарифни број 5.

За држање и коришћење пловних постројења ( докови -импровизована привезишта,
понтонских кућа и слично ) и пловних направа и других објеката на води осим пристана која
се користе у пограничном речном саобраћају, утврђује се комунална такса у годишњем
износу од 110.000,00 динара

Комуналну таксу из овог Тарифног броја плаћају сви власници пловних постројења
и пловних направа и других објеката на води, без обзира да ли је извршена годишња
регистрација или не.

Обвезник таксу плаћа квартално у висини 1/4 годишњег износа таксе и то до 15.
фебруара, 15. маја, 15.августа и 15. новембра.

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши локална пореска
администрација.

О обвезницима плаћања таксе из овог Тарифног броја евиденцију води Лучка
капетанија Прахово, која је дужна да устројену евиденцију достави локалној пореској
администрацији.

Тарифни број 6.

За држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које користе државни
органи и органи и организације које врше обележавање и одржавање пловних путева,
утврђује се комунална такса у годишњем износу и то:

- за чамаце до 0,5 тона депласмана 550,00 динара
- за чамац од 0,5 до 1 тоне депласмана 1.100,00  динара
- за чамце преко 1 тоне депласмана 2.200,00 динара.

Такса се увећава за чамце који користе моторе и то:

- до 2,94 киловата..... 110,00 динара
- од 2,94 до 7,35 киловата 330,00 динара
- од 7,35 до 22,05 киловата 550,00 динара
- од 22,06 до 96,60 киловата 770,00 динара
- преко 96,60 киловата  1.100,00 динара

Висина комуналне таксе за сплавове на води утврђује се и то:

- до 3о м2 1.100,00 динара
- од 30 до 100 м2. 2.200,00 динара
- и преко 100 м2 3..300,00 динара

Комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају сви власници чамаца и сплавова
на води без обзира да ли је извршена годишња регистрација или не.

Обвезник таксу плаћа квартално у висини 1/4 годишњег износа таксе и то до 15.
фебруара, 15. маја, 15.августа и 15. новембра.



Утврђивање и наплату комуналне таксе из овог тарифног броја врши локална
пореска администрација.

О обвезницима плаћања такси из овог тарифног броја води евиденцију Лучка
капетанија Прахово, која устројену евиденцију доставља локалној пореској
администрацији.

Тарифни број 7.

За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води утврђује
се комунална такса у месечном износу од 22,00 динара по метру квадратном површине
објекта за период у коме обавља делатност .

Обвезник плаћа таксу месечно и то до 15. у месецу за претходни месец.
Утврђивање и наплату комуналне таксе из овог тарифног броја врши локална

пореска администрација.
О обвезницима плаћања такси из овог тарифног броја води евиденцију Лучка

капетанија Прахово, која устројену евиденцију доставља локалној пореској
администрацији.

Тарифни број 8.

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 22,00 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.новмбра 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 з

а 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 9.

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 10.
За приређивање музичког програма у угоститељским објектима утврђује се локална

комунална такса сразмерно времену коришћења и то дневно 1.650,00 динара.



Таксу из овог тарифног броја плаћа угоститељско предузеће, односно угоститељ у
чијем се објекту приређује музички програм, односно држи музички уређај, на основу
задужења локалне пореске администрације.

У случају издавања угоститељског објекта за приређивање славља, таксу плаћа
физичко лице које приређује славље.

Таксу из овог Тарифног броја плаћа обвезник месечно до 15. у месецу за претходни
месец.

Тарифни број 11.
За коришћење рекламних паноа односно објеката и средстава за оглашавање, такса се

утврђује у дневном износу од 110,00 динара .
Комунална такса из овог Тарифног броја плаћа се до 15. у месецу за претходни

месец на основу задужења локалне пореске администрације.
Тарифни број 12.

За коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима плаћа се комунална такса сразмерно времену
коришћења и то :

1. за паркирање путничких, комби и теретних возила до 1 тоне носивости и њихове
приколице до 60 минута и за сваку започету временску јединицу паркирања, по 11,00
динара;

2. за паркирање мотоцикала и њихове приколице до 60 минута и за даљу сваку
започету временску јединицу паркирања, по 5,50 динара;

3. за паркирање теретних возила и аутобуса до 60 минута и за сваку даљу започету
временску јединицу паркирања:

- возила преко 1 тоне по 33,00 динара;
- теретна возила са приколицом, шлепере, цистерне и аутобусе , по 66,00 динара;
4. за коришћење посебно обележеног места за паркирање једног путничког возила

одређеног корисника, такса износи дневно 220,00 динара;
5. за коришћење посебно обележеног места за заустављање возила одређеног

корисника, такса износи:
- за коришћење обележених места на такси станици , по ауто такси возилу износи

дневно 11,оо динара;
- за коришћење обележених места на стајалиштима за приватне ауто-превознике,

по теретном возилу и аутобусе, дневно 55,00 динара;
6. за коришћење посебно обележеног простора за почетну обуку возача (полигона)

утврђује се такса дневно од 110,00 динара;
У случају да један полигон користе две или више ауто школе, сваки обвезник плаћа таксу у
висини 50% од прописаног износа.

7.за заустављање теретних и других возила у пешачкој зони, ради снабдевања по
основу посебне дозволе у складу са одредбама Решења о режиму саобраћаја за теретна
моторна возила и возила којима се врши снабдевање, утврђује се такса дневно од 220,00
динара.

Таксу из тачке 1. до 7. овог тарифног броја плаћа корисник обележене јавне
површине.

Корисник у смислу овог става за тачке од 1. до 3. сматра се возач.
Таксу из тачке од 1. до 3. овог тарифног броја наплаћује ЈКП „Бадњево“.
Таксу из тачке 4. до 7. овог тарифног броја наплаћује Одељење за општу управу,

имовинске и стамбено комуналне послове .
Такса из тачке 4. до 7. овог тарифног броја плаћа се унапред приликом издавања

одобрења најмање за месец дана.
Ако више корисника заједнички користе посебно обележени паркинг простор висина

утврђене обавезе распоређује се на све кориснике у истом износу.
Таксу за паркирање не плаћају војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и рада, са

80% и више процената телесног оштећења или код којих постоји телесно оштећење које
има за последицу неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60% или више процената,



ако им служе за личну употребу или под условима под којима су ослобођени од плаћања
накнаде за јавне путеве.

Такса из тачке 4. до 7 овог тарифног броја не плаћа се за возила полиције, Војске
Србије, возила здравствених установа и за возила државних органа и организација, органа
и организација територијалне аутономије и локалне самоуправе.

Такса из тачке 7. не плаћа се ни за возила ЈКП „Бадњево“ којима се обавља
комунална делатност.

Тарифни број 13.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге

облике привременог коришћења утврђује се комунална такса сразмерно времену
коришћења за сваки квадратни метар заузете површине дневно 22,00 динара.

Таксу из овог Тарифног броја плаћа корисник површине за постављање кампова,
шатора и других сличних објеката.

Таксу наплаћује правно или физичко лице које држи просторе за кампове.
Наплаћену таксу правна или физичка лица из претходног става дужна су да

уплаћају на прописани уплатни рачун ,у року од два дана по њеној наплати.
Тарифни број 14.

За коришћење обале у пословне сврхе или било које друге сврхе плаћа се такса и
то:

1.  за коришћење обале по метру дужном дневно 33,00 динара.
2.  за коришћење обале према утврђено манипулативној површини заузетог

простора утврђује се комунална такса по метру квадратном дневно, 2,50 динара;
3.  за коришћење обале за постављање и укопавање на обали или води,

привремених грађевинских објеката, пловних објеката, стубова, цевовода или других
направа, утврђује се такса према утврђеној манипулативној површини заузетог обалног и
воденог простора и то по метру квадратном дневно, 44,00 динара;

Под заузећем обале у смислу ове Одлуке подразумева се појас земљишта
непосредно уз корито реке, ширине 50 метара, односно појас земљишта ширине 50 метара
рачунајући од унутрашње ножице насипа према брањеном подручју.

Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се месечно и то до 15. у месецу за
претходни месец.

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши локална пореска
администрација на основу одобрења и задужења локалне пореске администрације.

Тарифни број 15.

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 р
адова 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.




