
На основу члана 2 Закона о локалним комуналним таксама (``Службени лист 

РЦГ``, број 27/06), члана 5,  став 1,  тачка 6 Закона о финансирању локалне 

самоуправе (``Службени лист РЦГ``, број 42/03 и 44/03 и ``Службени лист ЦГ`` 

број 5/08 и 74/10) и члна 32 Статута Општине Андријевица (``Службени лист РЦГ``  

- општински прописи``, број 21/04, 42/06 и ``Службени лист ЦГ - општински 

прописи``, број 2/11 и 21/13), Скупштина општине Андријевица на сједници 

одржаној 02.03.2016. године, д о н и ј е л а   ј е  

 

 

О Д Л У К У  

o локалним комуналним таксама  

 

 

Члан 1 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе, утврђује њихова висина, начин и 

рокови плаћања, као и вршење послова утврђивања наплате и контроле наплате 

локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комунална такса).  

 

Члан 2 

Комуналне таксе уводе се за: 

1. коришћење простора на јавним површинама, осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација, производа старих и умјетничких заната и 

домаће радиности; 

2. држање (приређивање) музике у угоститељским објектима, осим музике која 

се репродукује механичким средствима (грамофон, магнетофон, радио, ТВ и 

сл.); 

3. коришћење рекламних паноа и билборда, осим поред магистралних и 

регионалних путева; 

4. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или 

других објеката привременог карактера;  

5. коришћење витрина ради излагања робе ван пословне просторије ; 

6. држање асфалтних бетонских база и база за дробљење и прераду камена и 

производњу пијеска; 

7. коришћење слободних површина за картинг стазе, забавне паркове и 

циркусе;  

8. коришћење обале у пословне сврхе; 

9. држање бренти, гатера и циркулара за резање грађе. 

 

Члан 3 

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

коришћење прописано плаћање комуналне таксе. 

 

  

 

 

 



Члан 4 

Таксена обавеза из члана 3 ове одлуке настаје даном почетка коришћења права, 

предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе.  

 

Члан 5 

Висина, начин и рокови плаћања комуналне таксе из члана 2 ове одлуке утврђује се 

Таксеном тарифом која је саставни дио ове одлуке.  

 

Члан 6 

Утврђивање, наплату као и послове контроле наплате комуналне таксе врши орган 

управе општине Андријевица надлежан за локалне јавне приходе.  

Висина комуналних такси може се усклаживати са годишњом стопом раста цијена 

на мало, према подацима надлежног органа за послове статистике, ако је та стопа 

већа од 2%. 

Члан 7 

У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, рокова, жалбе, 

принудне наплате, камате, повраћаја и осталог што није прописано овом одлуком, 

сходно се примјењују оидредбе Закона о локалним комуналним таксама и Закона о 

пореској администрацији.  

Члан 8 

Уплата комуналне таксе врши се на рачун за локалне приходе Буџета општине 

Андријевица, у складу са Наредбом о начину уплате јавних прихода.  

 

Члан 9 

Новчаном казном од 150 до 2000 € казниће се за прекршај таксени обвезник - 

правно лице, односно предузетник, ако:  

- не плати комуналну таксу у року утврђеном овом одлуком, односно 

Таксеном тарифом (члана 5 и 7); 

за прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко лице и одговорно лице у 

правном лицу новчаном казном од 30 до 400 €. 

 

Члан 10 

Новчаном казном од 150 до 2000 € казниће се за прекршај таксени обвезник - 

правно лице, односно предузетник, ако:  

- средства за наплаћене комуналне таксе не уплати у прописаном року (тар. 

бр. 4 и 5 Одлуке). 

За прекршај из става 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 

новчаном  казном од 30 до 400 €. 

 

Члан 11 

Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним 

комуналним таксама   (``Службени лист РЦГ - општински прописи``, број 46/06).  

Таксена обавеза која је настала а није извршена до дана почетка примјене ове 

одлуке, извршиће се по одредбама Одлуке из става 1 овог члана.  

 

 



 

 

Члан 12 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ``Службеном 

листу Ц Г - општински прописи``.  

 

 

Број :030-8/2016-02/5 

Андријевица,02.03.2016. године 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АНДРИЈЕВИЦА 

 

ПРЕДСЈЕДНИК, 

др Звонко Вуковић,с.р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТАРИФА 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

Тарифни број 1 

 

1.1.  За коришћење прстора на јавним површинама осим ради продаје штампе, 

књига и других публикација , производа старих и умјетничких заната, као и 

коришћење површина у пословне сврхе за  сваки цијели  или започети  м2 који 

се користи , висина таксе утврђује се мјесечно, и то:........................... 1,00 € 

1.2. За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних 

просторија у пословне сврхе, за покретне објекте: аутомате за продају 

освјежавајућих напитака, сладоледа, од сваког цијелог или започетог м2 који се 

користи, висина таксе утврђује се мјесено и то: ....................................10,00 € 

1.3. За коришћење простора за постављање столова на јавним површинама , или 

испред пословних просторија у пословне сврхе, и баштама испред 

угоститељских објеката, од сваког цијелог или започетког квадртног метра 

простора који се користи, висина таксе  утврђује  се мјесечно  

и то: ............................................................................................................ 1,50 € 

1.4. За коришћење простора на јавним пворшинама ради извођења грађевинских 

радова, раскопавања, депоновања грађевинског и другог материјала, плаћа се 

дневно по м2 заузете површине: ............................................................ 0,80 € 

1.4.1. За заузимање коловоза и тротоара  које онемогућава кретање возила или 

пјешака депоновањем грађевинског или другог материјала ...................... 1,00 € 

1.5.За коришћење простора на јавним површинама ради : 

1.5.1 извођења музичких концерата, позоришних представа, скупова,  снимања 

филмова, рекламних спотова и слично висина таксе је дневно ----------------100 , 00 € 

1.5.2 За организовање изложби дневно.............................................................. 10 , 00 € 

 

(Уколико се музички концерт, позоришна представа или слична манифестација 

изводи у хуманитарне сврхе неће се наплатити такса из става 1, тачка 5  тачка 1.).  

 

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за коришћење 

површине  у пословне сврхе, на основу пореске пијаве или на основу  записника  

инспекцијског органа,  

Орган надлежан за издавање одобрења, дужан је један примјерак рјешења 

доставити органу надлежном за локалне приходе.  

 

Тарифни број 2  

 

За приређивање и држање музике  у угоститељском објекту плаћа се мјесечни 

износ од.............................................................................................................50,00 € 

 



НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја не плаћа се за музику која се 

репродукује грамофоном, магнетофоном, радио апаратом, телевизором и слично. 

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за извођење 

музичког програма, на основу пореске пијаве или на основу  записника  

инспекцијског органа,  

Тарифни број 3  
  

За  коришћење рекламних панона, билборда и других реклама плаћа се комунална 

такса мјесечно и то: 

1. За коришћење рекламних табли плаћа се комунална такса по сваком  

      започетом м2 ..............................................................................................10,00 € 

2. За коришћење свјетлећих рекламних паноа плаћа се комунална такса   

      мјесечно по сваком започетом м2 ............................................................ 15,00 € 

3. За коришћење рекламних паноа тзв. билборда плаћа секомунална  такса 

мјесечно по сваком започетом м2 ............................................................ 20,00 € 

4. За коришћење рекламних паноа тзв. сити лајт се плаћа комунална такса по  

паноу .......................................................................................................... 30, 00€ 

5. За коришћење рекламних паноа натписа на зграда (мурали, панои, писане 

рекламе и сл) подконструкцијама, крововима зграда, застакљеним 

пословним просторијама и сл. плаћа се комунална такса по сваком 

започетом м2 ..............................................................................................10,00 € 

6. За коришћење рекламних паноа-натписа на фасадама ПВЦ фолија на 

подклонструкцији плаћа се комунална такса мјесечно по сваком  

      започетом м2 ...............................................................................................12,00 € 

7. За коришћење реклама са електронском измјеном рекламних порука 

(дисплеј рекламе, електронске трчеће рекламе, електронске травимон 

рекламе) плаћа се комунална такса по сваком започетом м2 ................10,00 € 

8. За коришћење рекламних застава (на јарболима, стубовима, зидовима и тд). 

плаћа се комунална такса по сваком започетом м2 ................................20,00 € 

9. За коришћење ротирајућих билборда и стил лајт-ова на којима се 

истовремено емитује више рекламних порука у низу, плаћа се комунална 

такса по сваком започетом м2: 

                            - за библобрде .......................................................................30,00 € 

                            - за стил лајт ...........................................................................50,00€ 

10. За коришћење видео скринова на објектимаплаћа се такса по сваком 

започетом м2 ..............................................................................................50,00 € 

11. За коришћење пројектора на отвореним површинама (терасама, баштама, 

трговима, парковима и др.) плаћа се такса по сваком започетом м2 

 у висини од ................................................................................................10,00 € 

 

Висина таксе утврђује се рјешењем органа надлежног за локалне јавне приходе, 

сразмјерно утврђеном времену коришћења.  

Орган надлежан за издавање одобрења за постављање рекламних паноа и реклама 

дужан је примјерак одобрења доставити органу надлежном за локалне јавне 

приходе.  

Тарифни број 4 



За коришћење слободних површина за камповање , постављање шатора , камп 

приколица и сл. од сваког цијелог или започетког квадртног метра простора који се 

користи, висина таксе  утврђује  се дневно .....................................................   0,50 

€Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за 

коришћење површине  у пословне сврхе, на основу пореске пијаве или на 

основу  записника  инспекцијског органа.  

Тарифни број 5 

За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија,плаћа се 

дневно по 1 м2 изложбене површине износ од ...................................................... 1,00€ 

 

НАПОМЕНА: Таксени обавезник из овог тарифног броја је друштвено, правно или 

физичко клице које користи простор у циљу излагања и продаје производа. 

Заузимање простора врши се на основу одобрења Секретаријата локалне 

самоуправе СО-е Андријевица. Такса се плаћа прије заузимања простора.  

 

Тарифни број 6 

 

За држање асфалтних бетонских база  плаћа се по м2 заузете површине мјесечно 

износ од ..................................................................................................................0,20 € 

За дробљење и прераду камена по 1 м3 плаћа се мјесечно износ од ...............0,05 € 

За производњу пијеска по 1 м3 плаћа се мјесечно износ од ............................ 0,10 € 

 

 

Тарифни број 7 

   

За коришћење слободних површина за забавне паркове и циркусе плаћа се 

комунална такса од сваког цијелог или започетог квадртног метра простора који се 

користи, дневно ----------------------------------------------------- 0,10€ 

Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом издавања одобрења за коришћење 

површине  у пословне сврхе, на основу пореске пријаве или на основу  записника  

инспекцијског органа.  

 

Тарифни број 8 

 

За коришћење обала у пословне сврхе плаћа се такса по м2 мјесечно ..............1,50 € 

 

Такса по овом тарифном броју утврђује се на основу издатог одобрења од стране 

надлежног органа, који је примјерак одобрења дужан доставити органу надлежном 

за локалне јавне приходе.  

 

Тарифни број 9 

 

За држање бренти, гатера и циркулара за  резање грађе плаћа се мјесечно износ од  

- за бренту  ...................................................................................................70,00 € 

- за гатер ...................................................................................................... 50,00 € 

- за циркулар ............................................................................................... 10,00 € 


