На основу чл. 7, 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе («Сл.
гласник РС», 62/06), чл. 25. став 1. тачка 2. подтачка 2) Закона о буџетском систему
(«Сл. гласник РС», бр. 54/09 и 73/10), чл. 32. став 1. тачка 13) Закона о локалној
самоуправи («Сл. гласник РС», бр. 129/07) и чл. 47. став 1. тачка 14) Статута Општине
Владимирци («Сл. лист града Шапца и општина Богатић, Владимирци и Коцељева»,
бр. 30/08, 36/08 и 6/09), Скупштина општине Владимирци, на седници одржаној
______.2010.године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом Одлуком на територији општине Владимирци, уводе се локалне
комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга.
Тарифом локалних комуналних такса, која је саставни део ове Одлуке, утврђују
се висине локалних комуналних такса по тарифним бројевима, рокови и начин
плаћања.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за
чије коришћење овом Одлуком прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. 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;
2. држање средстава за игру (забавне игре);
3. приређивање музичког програма у угоститељским објектима;
4. коришћење рекламних паноа;
5. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима;
6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или
друге објекте привременог коришћења;
7. коришћење обале у пословне и било које друге сврхе;
8. истицање фирме на пословном простору;
9. истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају Општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и
сл.);
10. коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
11. држање и коришћење пловних постројења и пловних направа и
других објеката на води, осим пристанка који се користи у пограничном речном
саобраћају;
12. држање и коришћење чамаца и сплавова на води, осим чамаца које
користе организације које одржавају и обележавају пловне путеве;
13. држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на
води;

14. држање моторних друмских и прикључних
пољопривредних возила и машина;
15. држање кућних и егзотичних животиња;
16. заузеће јавне површине грађевинским материјалом.

возила,

осим

Члан 4.
Утврђивање и наплату локалних комуналних такса врши Општинска управа
општине Владимирци – Одељење за привреду, финансије и урбанизам – Одсек за
утврђивање и наплату јавних прихода, осим ако то није другачије регулисано тарифом
о локалним комуналним таксама.

Члан 5.
Висину локалне комуналне таксе, утврђену тарифом локалних комуналних
такса, валоризацијом ће усклађивати Скупштина општине Владимирци.

Члан 6.
Средства која се остваре наплатом комуналне таксе су изворни приходи буџета
Општине.

Члан 7.
Ступањем на снагу ове Одлуке и Тарифе уз ову Одлуку престаје да важи Одлука
о локалним комуналним таксама («Службени лист града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева», бр. 26/09).
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се од 01.01.2011.
године и има се објавити у «Службеном листу града Шапца и општина Богатић,
Владимирци и Коцељева».

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИМИРЦИ
Број: 43-__/10-I од ______.2010.године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
_____________________________
Миленко Арсић

ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА

Тарифни број 1.

Такса за коришћење простора на јавној површини испред пословне
просторије у пословне сврхе осим ради продаје штампе, књига и других публикација,
по једном м2 површине дневно се плаћа за:

1. Коришћење јавне површине поред или
испред пословне просторије
2. Коришћење јавне површине на:
2.1. тротоару
2.2. пијаци у пијачне дане
2.3. вашару
2.4. осталим местима

5,00 дин.

30.00 дин.
25,00 дин.
60,00 дин.
40,00 дин.

Наплату таксе из тачке 2.1 и 2.4 врши Општинска управа општине
Владимирци, приликом издавања одобрења за коришћење простора, а у
Владимирцима-варошици наплату таксе из тачке 2. под 2.2 и 2.3 врши и убира приход
ЈКП «Извор» Владимирци, а у осталим насељеним местима месна заједница где се
користи јавна површина.
Тарифни број 2.
Такса за држање средстава за игру на срећу плаћа се годишње за:
-

томболу
билијар
стони фудбал
флипер
рингишпил
аутомат за игру на срећу (покер и др.)
спортске кладионице

10.000,00 дин.
2.500,00 дин.
2.000,00 дин.
2.000,00 дин.
7.000,00 дин.
10.000,00 дин
50.000,00 дин

Тарифни број 3.

Такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима плаћа
се дневно, сразмерно времену коришћења услуге за:
- стално место обављања (локалу)
1.000,00 дин.
- на вашарима
3.000,00 дин.
Такса из овог тарифног броја плаћа носилац одобрења за обављање
угоститељске делатности.

Тарифни број 4.

Постављање рекламних паноа ( билбордова ) и сл.
(плаћа се на годишњем нивоу)

15.000,00 дин. /год.

Наплату таксе убира Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и
изградњу општине Владимирци, ЈП Владимирци.
Тарифни број 5.

Такса за истицање фирме на пословним просторијама плаћа се годишње за:
1. предузећа и пословне јединице
која се баве:
1.1. експлоатацијом неметала и друга богатства
1.2. бензинске пумпе
1.3. произодња у пластеницима
1.4. хладњаче воћа и поврћа
1.5 електродистрибуција
1.6 млинови и силоси
1.7 експолатација шљунка
1.8. превоз робе и путника
1.9.производња грађевинског материјала
1.10. кланице
1.11. стоваришта
1.12.ветеринарске станице
1.13. пољопривредне апотеке
1.14. трговинска предузећа
1.14.1. у Владимирцима и Дебрцу
1.14.2. осталим местима
1.15. угоститељска предузећа
1.15.1. поред магистралног пута
1.15.2. у осталим местима
1.16. пословне јединице предузећа
1.17. поједини делови предузећа
1.17.1. самоуслуге
1.17.2. продавнице у Владимирцима и Дебрцу
1.17.3. у осталим местима
1.17.4. продаја у киосцима
1.18. остала предузећа

100.000,00 дин.
120.000,00 дин.
100.000,00 дин.
40.000,00 дин.
100.000,00 дин
100.000,00 дин
80.000,00 дин
30.000,00 дин
15.000,00 дин
10.000,00 дин
50.000,00 дин
30.000,00 дин
10.000,00 дин
10.000,00 дин
8.000,00 дин.
15.000,00 дин
10.000,00 дин
5.000,00 дин
6.000,00 дин
4.000,00 дин
2.500,00 дин
2.000,00дин.
10.000,00 дин.

2. земљорадничке и друге задруге
осим омладинских и ђачких задруга
2.1. стамбене задруге
2.2. занатске задруге

ослобођене

3. банке и друге финансијске организације
3.1. мењачнице
3.2. испоставе лутрије
3.3.oсигуравајући заводи

150.000,00 дин.
40.000,00 дин.
50.000,00 дин.
50.000,00 дин.

5.000,00 дин.
5.000,00 дин.

4. Пословнице ПТТ саобраћаја и телекомуникација
4.1. Владимирци-варошици
4.2. осталим местима
4.3. Преносни уређаји-антенски стуб. моб.телефоније

60.000,00 дин.
30.000,00 дин.
100.000,00 дин

5. Аутобуске станице

20.000,00 дин.

6. Радње и други облици предузетништва
грађана:
6.1.Угоститељске радње
6.1.1. у Владимирцима
6.1.2. у осталим насељеним местима
6.1.3. Са припремом хране

8.000,00 дин.
6.000,00 дин.
10.000,00 дин

6.2. Адвокатске канцеларије

12.000,00 дин.

6.3. Берберске, ковачке, обућарске и кројачке радње
6.4. Столарске и друге занатске и услужне радње
6.5. Трговинске радње
6.5.1. у Владимирцима и Дебрцу
6.5.2. остала насељена места
6.5.3. Издвојене пословне просторије
6.6. Пољопривредне апотеке

ослобођене
1.500,00дин.
2.500,00 дин.
1.500,00 дин.
1.000,00 дин
5.000,00 дин

6.7. Пекаре, месаре и златарске радње

5.000,00 дин

6.8. Стоматолошке, апотекарске радње

8.000,00 дин

6.9. Ауто такси

6.000,00 дин.

6.10.Превоз питника и робе

12.000,00 дин.

6.11. Остале радње

2.500,00 дин.

6.12.Ветеринарска амбуланта

10.000,00 дин.

6.13. Силоси и млинови

20.000,00 дин.

Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса
се плаћа само за једну фирму одређена у највећем износу из ове тарифе.
Утврђивање и наплата таксе из овог тарифног броја врши Општинска управа
општине Владимирци – Одељење за привреду, финансије и урбанизам – Одсек за
утврђивање и наплату јавних прихода.
Тарифни број 6.
Такса за држање друмских, моторних и прикључних возила, осим
пољопривредних, плаћа се годишње за:
1. Друмска теретна возила
Камионе, камионете и специјална моторна

возила намењена за превоз одређених терета
према носивости
- до 3 тоне

1.500,00 дин.

1.1.2. преко 3 до 8 тона
- основна такса
- за сваку тону преко 3-8 тона

2.000,00 дин.
1.000,00 дин.

1.1.3. преко 8-10 тона
- основна такса
- сваку тону преко 8-10 тона

7.000,00 дин.
1.000,00 дин.

1.1.4. преко 10 тона
- основна такса
- сваку тону преко 10 тона

8.500,00 дин.
1.100,00 дин.

2. Аутобуси и комбибуси по рег. седишту
3. Друмска теретна возила разних радних запремина
специлајизована, адаптирана за превоз пчела без
обзира на носивост и тежину по возилу

100,00 дин.

2.100,00 дин.

4.1. Теретне приколице-специјалне теретне приколице
намењене за превоз одређеног терета и приколице
према носивости
4.1.1. до 3 тоне за сваку тону

500,00 дин.

4.1.2. преко 3-8 тона
-основна такса
- сваку тону преко 3-8 тона

1.200,00 дин.
600,00 дин.

4.1.3. преко 8-10 тона
-основна такса
- сваку тону преко 8-10 тона

3.700,00 дин.
600,00 дин.

4.1.4. преко 10 тона
-основна такса
- сваку тону преко 10 тона

4.700,00 дин.
700,00 дин.

4.2. Путничке приколице аутобуса по сваком
регистрованом седишту

200,00 дин.

4.3. Радне приколице без обзира на тежину
по приколици

220,00 дин.

Ако носивост друмско теретног возила и теретне приколице или приколице
није изражена у целим тонама, такса се плаћа за носивост до пола тоне у висини 50%
износа одређеног за једну тону, а за носивост преко пола тоне до 1 тоне у износу
одређеном за целу тону.

5. Вучна снага према снази мотора
5.1. Тегљаче
5.1.1. до 66 kв
5.1.2. преко 66 до 96 кв
5.1.3 преко 96 до 132 кв
5.1.4. преко 132 до 177 кв
5.1.5. преко 177 кв

2.600,00 дин.
3.000,00 дин.
4.500,00 дин.
5.000,00 дин.
5.500,00 дин.

6. Путничке аутомобиле и комбинована возила
(комби), као и преуређена и атестирана возила
за одмор и камповање према радној запремни
мотора
6.1. до 900 цм3
преко 900 до 1350 цм3

500,00 дин.
700,00 дин.

преко 1360 до 1800 цм3

1.300,00 дин.

преко 1800 до 2500 цм3

2.200,00 дин.

преко 2500 до 3150 цм3

3.000,00 дин.

преко 3150 цм3

4.000,00 дин.

7. Прикључна возила путничког аутомобила
за одмор и камповање чија укупна тежина
прелази 750 кг по возилу

2.000,00 дин.

8. Мотоцикле према радној запремини мотора
8.1. до 125 цм3

250,00 дин.

8.2 преко 125 цм3

400,00 дин.

8.3. преко 250 до 500цм3

500,00 дин.

8.4. преко 500-1000 цм3

600,00 дин.

8.5. преко 1000 цм3

1.300,00 дин

Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја наплаћује надлежни орган
МУП-а при регистарцији возила или уплаћује у корист жиро рачуна Општинске управе
Општине Владимирци.

