
Предлог одлуке за 2023 

 

                                                                    

На  основу  члана 6. став 1. тачка 3. и члана 11.-18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе («Службени гласник РС",бр.62/2006,93/2012 и 125/2014,104/16 ,95/2018 и 

126/2020)  члана 40. Статута општине Нова Варош ("Службени лист општине Нова Варош 

",бр. 10/2008), Скупштина општине Нова Варош, на седници одржаној __________.године, 

донела је 

 

 ОДЛУКУ  

 

О  ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ НОВА 

ВАРОШ 

 

Опште одредбе 

 

 

Члан 1.  
 Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе које се плаћају за коришћење права, 

предмета и услуга на територији општине Нова Варош за чије је коришћење прописано 

плаћање локалне комуналне таксе. 

 

Локалне комуналне таксе 

 

Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета или услуга за чије је 

коришћење овом одлуком прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

 

Члан 3. 

 Таксена обавеза из члана 2. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, 

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

Oбвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужни су да поднесу 

пријаву за утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу најкасније до 

31.марта у години за коју се врши утврђивање комуналне таксе, односно у року од 15 дана од 

дана коришћења права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса. Уз захтев за 

истицање фирме на пословном простору обвезник подноси и доказ о висини годишњег 

прихода оствареног у претходној години. Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку 

насталу промену пријави надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене. У 

случају да обвезник не поднесе пријаву у наведеним роковима надлежни орган ће донети 

решење на основу акта органа који врши упис у регистар, као и на основу података других 

надлежних органа. 

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

 

Члан 4. 

 

 Локалне комуналне таксе плаћају се за: 

1. Истицање фирми на пословном простору; 

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

машина; 

3. Држање средстава за игру ("забавне игре") 
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 Локалне комуналне 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 . 

  

Члан 5. 

 Локалне комуналне таксе за права, предмете и услуге представљају приход буџета 

општине.  

 

Члан 6. 

 Наплату локалне комуналне таксе вршиће Одељење за финансије и буџет  у 

Општинској управи Нова Варош, односно органи Оштинске управе или предузећа одређена 

одговарајућим тарифним бројем.  

 

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. 

 Органи Општинске управе надлежни за инсепкцијске послове дужни су да врше 

контролу плаћања таксе и о томе редовно обавештавају Одељење за финансије и буџет.  

 

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 Oдлука о локалним комуналним 

таксама на територији општине Нова Варош ("Општински службени лист", бр. 27/21  ). 

Члан 12. 

 Ова Oдлука ступа на снагу даном  објављивања у "Службеном листу општине Нова 

Варош", а примењиваће се од 01.01.2023.године.  

 

БРОЈ:_______________ од __________године   

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВА ВАРОШ 

 

 

                 ПРЕДСЕДНИК  

     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                  

                                                                              Бранко Поповић 
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Т А Р И Ф Е  

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА  ЗА 2023. ГОД. 

 

Тарифни број 1. 

 

За истицање фирми на пословним просторијама, осим истицања назива државних 

органа и органозација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне 

самоуправе, плаћа се комунална такса за: заједничка предузећа, јавна предузећа, делове 

предузећа, задружна предузећа, сложена предузећа, деоничарска друштва, приватна 

предузећа и радње, задруге, радне заједнице, пословне јединице, погоне, продавнице, 

стоваришта, представништва, градилишта, сервис и друге облике  пословног и радног 

организовања и то: 

 

Ред. 

бр. 

 

За истицање фирме на пословним просторијама такса се  

утврђује у годишњем износу и то:  

1 
пољопривредна производња /01 

- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 31.920,00 

2 
рибарство и аквакултуре/03 

- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 31.920,00 

3 

шумарство и сеча дрвећа /02 

- велика правна лица  

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 

168.021,00 

42.560,00 

4 
експлоатација сирове нафте и природног гаса /06 

бензинске пумпе  560.070,00 

5 

експлоатација грађевинског и украсног 

камена,кречњака,гипса ,креде/08 

-средња правна лица,предузетници и мала правна лица год 

прих преко 50.000.000,00 100.000,00 

6 

производња прехрамбених производа /10 

прерада и конзервисање воћа и поврћа 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 31.920,00 

производња млечних производа 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 26.600,00 

 
производња хлеба,свежег пецива и колача 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 26.600,00 

7 
производња одевних предмета/14 -  

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 

26.600,00 

 

8 

производња коже и предмета од коже/15 

производња обуће: 

средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 63.840,00 
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9 
прерада дрвета и производа од дрвета/16 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 42.560,00 

10 
производња основних фармац. произв. и препарата /21 

- велика правна лица -  168.021,00 

11 
производња производа од гуме и пластике/22 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 

53.200,00 

 

12 

производња производа од осталих неметалних 

минерала/23 

производња производа од бетона, цемента и гипса-

каменолом 

-сечење обликовање и обрада камена 

 

560.070.00 

168.021,00 

 

13 

произв. мотор.возила делова и опреме/29 

производња  делова и прибора за моторна возила 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 31.920,00  

14 
производња намештаја/31 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 42.560,00 

15 

снабдевање електричном енергијом/35 
производња електричне енергије  560.070,00 

пренос електричне енергије  560.070,00 

 дистрибуција електричном енергијом 560.070,00 

  мини хидроцентрале 560.070,00 

16 

изградња осталих грађевина/42 

изградња путева 

-велика правна лица 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 

 

168.021.00 

56.392,00  

 17 
специјализовани грађевински радови/43 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 31.920,00 

18 

одржавање и поправка моторних возила/45 

-велика правна лица                                                                        

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 

168.021.00 

53.200,00 

19 

трговина на велико/ 46 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара  

-трговина на мало течним и гасовитим горивом 

53.200,00  

560.070,00 

20 

трговина на мало/47 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која  

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 

-трговина на мало фармацеутским производима-апотеке  

53.200,00 

53.200,00 

21 
копнени саобраћај/49 

железнички превоз 

-велика правна лица 168.021,00 
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градски и приградски превоз путника 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 96.606,00 

 

друмски превоз терета 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара- 96.606,00  

   

22 
поштанске активности/53 

поштанске активности јавног сервиса -  318.000,00 

23 

смештај/55 

хотели, мотели етно куће, одмаралишта и сл. објекти  

- велика правна лица 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 din 

 

 

168.021,00 

63.840,00 

24 
делатност припремања и послуживања хране и пића/56 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 96.606,00 

25 
програмске активности и емитовање/60 

-средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 31.920,00 

26 

телекомуникације/61 

-телекомуникације -  

 

 

560.070,00 

 

кабловска телевизија 

- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 96.606,00 

27 
финансијске услуге/64 

банке 560.070,00 

28 
осигурање/65 

осигурање / 266.000,00 

29 
заштита иистражне делатности/80 -велико правно лице                                                          

                                                               -средње правно лице  

168.021,00 

96.606,00      

30 

социјална заштита са смештајем/87 

делатност смештајних установа с медицинском негом 

-велика правна лица  

- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 

 

 

168.021,00 

96.606,00 

31 

остале културне делатности/91 

делатност заштите природних вредности (управљање 

заштићеним подручјем)  

- средња правна лица, предузетници и мала правна лица која 

имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара 96.606,00 

32 коцкање и клађење/94  

 -коцкарнице, кладионице 560.070,00 

 -томбола  560.070,00 

Локална комунална такса плаћа се за сваку истакнуту фирму односно назив, без 

обзира где је истакнута и у ком облику.  

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. 
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Фирмом у смислу овог тарифног броја сматра се сваки назив или име које упућује на 

то да  правна лица односно физичка лица -предузетници, обављају одређену делатност или 

занимање. 

Правна лица и предузетници који се баве делатности трговина на мало чије је седиште 

на територији општине Нова Варош , а имају више од једне продавнице плаћају таксу из 

Тарифног броја 1 за једну продавницу а за сваку следећу 25%  од износа који је утврђен за 

прву продавницу. 

 

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. 

Ослобађају се локалне комуналне таксе на истицање фирме, обвезници  који обављају 

поштанске активности јавног сервиса, за које ову делатност обављају физичка лица на 

основу уговора са ПТТ-ом.  

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. 

За средња правна лица, предузетнике и мала правна лица која имају годишњи приход 

преко 50.000.000,00 динара подразумева се укупан приход који је  остварило правно лице а 

не само приход остварен на територији општине Нова Варош. 

Наплату таксе из овог тарифног броја врши Општинска управа преко Одељења за 

финансије и буџет. 

   Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте приход буџета општине Нова 

Варош и уплаћује се на уплатни рачун број 840-716111843-35.Позив на број код обвезника- 

физичких лица је 70-074. 

 

Тарифни број 2. 

 

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 2т носивости 2.140,00 

- N1 за камионе  преко 2 т носивости 2.860,00 

- N2 за камионе до  5 т  носивости 2.860,00 

- N2 за камионе преко 5 т носивости  4.980,00 

- N3 за камионе преко 12т носивости 7.110,00 

       2) O за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле)  

                                   710,00 

       3) возила за превоз лица:  

            - М1 до 1.150 цм3 710,00 

- М1преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 1.410,00 

- М 1преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 2.130,00 

- М1 преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 2.860,00 

-М1 преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 4.300,00 

            - М1преко 3.000 цм3  7.110,00 

       4)  за мопеде,мотоцикле,трицикле и четвороцикле са 

мотором са унутрашњим сагоревањем 
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- L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7 до 125 цм3  570,00 

-L3,L4,L5,L7 преко 125цм3 до 250 цм3 840,00 

-L3,L4,L5,L7преко 250цм3 до 500 цм3 1.410,00 

-L3,L4,L5,L7преко 500цм3 до 1.200 цм3 1.730,00 

- L3,L4,L5,L7 преко 1.200цм3  2.130,00 

       5) M2,M3  за аутобусе и комби бусеве  60,00 динара по 

регистрованом седишту 

6) за прикључна возила.теретне приколице, 

полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

 

 

-O1 и О2 до  1т носивости   580,00 

-О2 преко 1 т и О3 до 5т носивости 990,00 

-О3 преко од 5т до 10т носивости  1.350,00 

-О4 од 10т до 12т носивости 1.870,00 

-О4 носивости  преко 12т 2.860,00 

7)  N за вучна возила (тегљаче)  

-чија је снага мотора до 66 киловата  2.130,00 

-чија је снага мотора од 66-96 киловата  2.860,00 

-чија је снага мотора  од 96-132 киловата                                   3.590,00 

-чија је снага мотора  од 132-177 киловата 4.300,00 

-чија је снага мотота преко 177 киловата 5.710,00 

8) SG  за радна возила, специјална адаптирана 

возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 

радње и атестирана специјаl. возила за превоз пчела 

 

1.410,00 

 

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила  и 

приколица. 

Правним лицима и предузетницима се комунална такса за теретна моторна возила 

умањује 50%. 

Орган надлежан за регистрацију возила и приколица не може да региструје возило без 

доказа  о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју. 

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте приход буџета општине Нова 

Варош и уплаћује се на уплатни рачун број 840-714513843-04.Позив на број код обвезника- 

физичких лица је 70-074. 

 

Тарифни број 3. 

 

За држање средстава за игру( " забавне игре"-видео игре,билијар флипери исл.)  такса 

се утврђује месечно по апарату и то: 

-На градском подручју.................................625,00 дин. 

-На сеоском подручју...................................315,00 дин.    

 

Обавеза плаћања таксе по овом тарифном броју настаје приликом уписа у регистар 

код агенције за привредне регистре а извршаваће се преко  Органа управе надлежног за 

имовинско-правне, комунално-стамбенe, урбанистичке послове и послове инспекције. 

 Обвезник плаћања је држалац средстава за игру-" забавне игре" 

Приход по основу таксе из овог тарифног  броја јесте приход буџета општине Нова 

Варош и уплаћује се на уплатни рачун број 840-714572843-29.Позив на број код обвезника- 

физичких лица је 70-074. 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е  

  

I ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

Одредбама члана 11.став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник Републике Србије“ број 62/06, 47/11, 93/2012 и 125/2014), предвиђено је да 

скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за 

коришћење права, предмета и услуга. 

Чланом 18. поменутог Закона прописано је да се актом скупштине јединице локалне 

самоуправе којима се уводи локална комунална такса утврђују обвезници, висина, олакшице, 

рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе. 

 Статутом  општине Нова Варош („Службени лист општине  Нова Варош",бр.10/2008 

), предвиђено је да општина  преко својих органа у складу са Уставом и Законом утврђује 

стопе изворних прихода општине , као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такси и накнада. 

У складу са Статутом општине Нова Варош , доношење ове Одлуке je у надлежности 

Скупштине општине  Нова Варош. 

 

II-РАЗЛОЗИ И ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КОНКРЕТНИХ РЕШЕЊА 

Чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да скупштина 

јединице локалне самоуправе својом Одлуком утврђује стопе изворних прохода , као и начин 

и мерила за одређивање висине локалних такса и накнада , у поступку утврђивања буџета за 

наредну годину. 

 У тарифном броју 1 уређено   је плаћање такси  у складу са Одредбама чл.15а Закона о 

финансирању локалне самоуправе да предузетници и мала правна лица која су према закону 

којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим оних 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 дин. не плаћају локалну комуналну 

таксу.Истим чланом је локалној сампоуправи дата могућност да свим предузетницима и 

правним лицима који обављају напред наведене делатности утврди износ фирмарине до 

десет просечних зарада остварених на територији јединице локалне самоуправе у претходној 

години. 

  Правним лицима која обављају остале делатности одређени су лимити фирмарине у 

износу од две и  три зараде, у зависности од врсте правног лица . 

 У тарифном броју 2. предвиђено је плаћање таксе за држање моторних,друмских и 

прикључних возила осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом 

регистрације возила, у складу са износима предвиђеним Законом о финансирању локалне 

самоуправе  и врстом возила предвиђено чланом 7.Закона о  безбедности саобраћаја на 

путевима ("Службени гласник РС" бр.41/09.,53/10,101/11, 32/13, 125/14 и 96/17) и 

Правилником о подели моторних  и прикључних возила и техничким условима возила у 

саобраћају на путевима (Сл.гласник РС бр 40/12) ,према упутству Министарства и привреде. 

 У скаду са напред наведеним изменама усклађена је Одлука о локалним комуналним 

таксама за 2021.год.  

 

 III - ПОТРЕБНА СРЕДСТВА: 

За спровођење ове Одлуке није потребно издвајати посебна средства из буџета Општине 



 9 

 
 
   Одељење за финансије и буџет 


