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НАЦРТ 
            

На основу члана 6. 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (Службени гласник РС“ 

број  62/2006,47/11,93/12,99/13 – усклађени дин. изн., 125/14 усклађени дин. изн., 95/15 - 

усклађени дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., 104/16 – др. Закон и 96/17 - усклађени 

дин. изн., 89/2018- усклађени дин. изн. и 95/2018-др. закон“, 86/2019 - усклађени дин. изн., 

126/2020 - усклађени дин. Изн. и 99/2021 - усклађени дин. изн.) и члана 42. став 1. тачка 3) и 

тачка 43) Статута општине Сокобање („Службени лист oпштинe Сокобања“, број 6/19), Скупштина 

општине Сокобања, на седници одржаној дана  _________ 2022. године, донела је  

 
 

О Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 

 

Члан 1. 

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) које плаћају 

правна и физичка лица за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Сокобања и 

утврђује се висина, олакшице, рокови и поступак за утврђивање и наплату комуналних такси. 

 

Члан 2. 

Комунална такса плаћа се за: 

 

1)  истицање фирме на пословном простору и 

 

2)  држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина и 

 

3)  држање средстава за игру ("забавне игре"). 

 

Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и 

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

установа према којима општина Сокобања врши право оснивача. 

 

Члан 3. 

„Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала 

и микро правна лица (осим предузетника и 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), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, (у 

даљем тексту: правна лица из члана 3. став 1. ове Одлуке) не плаћају локалну комуналну таксу за 

истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина). 
 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица,  

предузетници, мала и микро правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

предузетника и 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) (у даљем тексту: правна лица из члана 3. став 2. ове Одлуке), фирмарину плаћају на 

годишњем нивоу највише до две просечне зараде. 

 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица 

(осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 
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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),  (у 

даљем тексту: правна лица из члана 3. став 3. ове Одлуке) фирмарину плаћају на годишњем нивоу 

највише до три просечне зараде. 

 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и 

микро 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 (у даљем тексту: правна лица из члана 3. 

став 4. ове Одлуке), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до десет просечних зарада. 

 

Под просечном зарадом, у смислу ст. 1., 2. 3. и 4. овог члана, сматра се просечна бруто зарада по 

запосленом остварена на територији општине Сокобања у периоду јануар - август године која 

претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

 

Просечна зарада из става 5. овог члана, за комуналну таксу на фирмарину износи 79.846,00 динара.  

 
Члан 4. 

Обвезник комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано 

плаћање комуналне таксе. 

                                                                 

Члан 5. 

Таксена обавеза из члана 3. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга 

за чије коришћење је прописано плаћање комуналне таксе. 

 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга. 

 

Члан 6. 

Висина комуналних такси утврђује се у дневном или годишњем износу, Таксеном тарифом локалних 

комуналних такси ( у даљем тексту: Таксена тарифа), која је саставни део ове Одлуке. 

 

 

На територији општине Сокобања комунална такса се плаћа у различитој висини, зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката. Комунална такса за поједине 

делатности одређена је и по деловима територије, односно по зонама у којима се налазе објекти, 

предмети или врше услуге за које се плаћа комунална такса. 

Опис зона са границама је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 7. 

Општинска управа  утврђује, наплаћује и контролише комуналне таксе из ове Одлуке, преко 

надлежних служби и инспекција. 

 

Члан 8. 

Комуналне таксе из члана 2. став 1. тачка 3. ове Одлуке утврђују се у дневном износу. Комуналне 

таксе  из члана 2. став 1. тачка 1. и 2. ове Одлуке утврђују се у годишњем  износу. 

 

Члан 9. 

Обвезници комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужни су да поднесу пријаву за 

утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном органу, најкасније до 15. марта у години за 

коју се врши утврђивање таксе, односно у року од 15 дана од дана коришћења права, предмета и 

услуга за које је уведена комунална такса. 
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Обвезник комуналне таксе из члана  2. ст.1. тачка 1. ове Одлуке, који у току године отпочне са 

обављањем делатности, дужан је да поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе у року од 15 дана 

од дана регистровања делатности. 

 

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену која се тиче његове обавезе пријави 

надлежном органу у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

Члан 10. 

Правна и физичка лица, корисници права, предмета и услуга за које је уведена комунална такса, осим 

обвезника из члана 2. став 1. и 2. у обавези су да од надлежног органа Општинске управе прибаве 

одобрење. 

Орган који издаје одобрење не може исто издати док корисник не плати комуналну таксу унапред за 

месец дана. 

За добијање одобрења из става 1. овог члана морају бити испуњени законом прописани услови за 

обављање делатности.      

Обавеза добијања одобрења важи и за кориснике који су овом Одлуком ослобођени плаћања 

комуналне таксе. 

 

Члан 11. 

Надлежна  инспекција Општинске управе општине Сокобања, у току вршења контроле, записником, 

на лицу места, обавештава обвезнике плаћања комуналне таксе, из тарифног броја 3. Таксене тарифе, 

о  обавези и роковима плаћања комуналне таксе сагласно овој Одлуци,  оставља рок обвезнику за 

добијање одобрења и плаћање комуналне таксе. 

 

Ако у остављеном року из става 1. овог члана обвезник не прибави одобрење надлежног органа и/или 

не уплати утврђени износ комуналне таксе, спровешће се поступак принудне наплате.  

 

Корисницима који не испуњавају обавезе у погледу добијања одобрења и плаћања комуналне таксе 

надлежна  инспекција ускраћује даље коришћење права и предмета за које је утврђена обавеза 

плаћања комуналне таксе. 

 

Члан 12. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама 

(„Службени лист општине Сокобања“, број  49/21).            
 

Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у „Службеном листу општине 

Сокобања“. 

 

 

I Број:__________________ 
 
У Сокобањи, _____________2022. године 

 

 

    СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

 

 

                ПРЕДСЕДНИК 

               Владан Петковић 
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О б р а з л о  ж е њ е 

Правни основ за доношење ове Одлуке је у члановима  6., 7. и 11. Закона о финансирању 

локалне самоуправе и члану 42. став 1. тачка 3) и тачка 43) Статута општине Сокобања.   

Члановима 6., 7. и 11 Закона о финансирању локалне самоуправе се прописује да јединици 

локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији у које спадају 

локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга, да начин и мерила за одређивање 

висине локалних комуналних такси утврђује јединица локалне самоуправе својом одлуком у складу са 

законом.  

Чланом 42. став 1. тачка 3) и тачка 43)  Статута општине Сокобања предвиђено је да  

Скупштина општине Сокобања утврђује стопе изворних прихода Опщтине, као и начин и мерила за 

одређивање висине локалних такси и накнада; 

Овом одлуком висина локалних комуналних такси усклађена је са просечном бруто зарадом по 

запосленом оствареној на територији општине Сокобања у периоду јануар - август године која 

претходи години за коју се утврђује фирмарина (која за 2022. годину износи 79.846,00 динара), а  

према подацима републичког органа надлежног за послове статистике за тарифни број 1 и 2. Таксене 

тарифе. Утврђени износи за „Фирмарину“ који нису везани за једну, две или десет просечних бруто 

зарада увећани су за 8,1% у односу на износе утврђених комуналних такси из Одлуке из 2021. 

године. 
Висина такси у тарифним броју 3 повећана је  сразмерно повећању бруто зараде јер за 

претходне 2 године комунална  такса није повећавана. 

 

Код тарифног броја 2 – регистрација моторних возила  таксе су прописане у висина износа 

који је прописан Законом о финансирању локалне самоуправе. 

  

Општинско веће општине Сокобања на седници одржаној дана ____.2022. године утврдило је 

предлог Одлуке о локалним комуналним таксама за територију општине Сокобања и предлаже 

Скупштини општине Сокобања да предлог усвоји. 

 
 

 

 

 

ТАКСЕНА  ТАРИФА ЛОКАЛНИХ  

КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

 Тарифни број 1      

За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује годишње, а плаћа квартално и то до 

15.02.;15.05.;15.08. и 15.11. текуће године по делатностима и зонама: 

 

I ПОЉОПРИВРЕДА,  ШУМАРСТВО И РИБАРСТВО 

            1. ПОЉОПРИВРЕДА 

01- Пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности (шифре делатноси: 01110, 

01121, 01122, 01123, 01131, 01132, 01133, 01210, 01220, 01230, 01240, 01250, 01300, 01411, 01412, 

01413, 01420, 01500.-старе),  (нове шифре делатности - од 01.11 до 01.70) 

                                                                                           

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ..................151.340,00 
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2. ШУМАРСТВО И СЕЧА ДРВЕЋА 

02 – Гајење шума и остале  ушумарске делатности (шифра делатности:02010-стара), (нова шифра 

делатности -02.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................227.010,00 
                                                                                         

Сеча дрвећа и услужне делатности у вези са шумарством  (шифра делатности : 02020-стара) нове 

шифре делатности - од 02.20 до 02.40)       

 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

3. РИБАРСТВО И АКВАКУЛТУРЕ 

03 – Риболов и аквакултуре ( шифре делатности: 05011, 05012,05020- старе), (нове шифре 

делатности- од 03.11 до 03.22) 

 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

II РУДАРСТВО 

05 -  Експлоатација угља (каменог, мрког, лигнита) (шифре делатности: 10100, 10201, 10202, 

10300-старе), (нове шифре делатности – од 05.10 до 05.20) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 227.010,00 

 
08 -  Експлоатација осталих руда и камена ( шифре делатности:14110, 14120, 14130, 14210, 14220, 

14300, 14401, 14402, 14500-старе), (нове шифре делатности – од 08.91 до 08.99) 

 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

III  ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА 

10-Производња прехрамбених производа, пића и дувана (шифре делатности:15310 -15330, 15410-

15430, 15710, 15720, 15821, 15850, 15870, 15880, 15890, 15910 -15982, 16001, 16002-старе), (нове 

шифре делатности – од 10.31 до 10.42, од 10,73 до 10.82, од 10.84 до 10.92, од 11.01 до 12.00)  
 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. .756.700,00 

 

10.1 – Прерада и конзервисање меса и производа од меса (шифре делатности:15110, 15120, 

15130,15200-старе), (нове шифре делатности- од 10.11 до 10.13 и 10.20) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 
10.5 – Производња млечних производа (шифре делатности:15510, 15520-старе), (нове 

шифре делатности – 10.51 и 10.52) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

10.6 - Производња млинских производа, скроба и скробних производа  (шифре делатности 

:15610,15620-старе), (нове шифре делатности – 10.61и 10.62). 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 
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За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................44.915,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................29.942,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................22.457,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

 

10.7 –Производња пекарских производа и тестенине, осим производње свежих колача,  (шифра 

делатности :15811- стара), (нова шифра делатности 10.71) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 44.915,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 29.942,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 22.457,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

 

10.7-  Производња свежих колача и других неконзервисаних производа од теста Посластичаре 

(шифра делатности :15812-стара), (нова шифра делатности 10.71) 
а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 29.942,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 22.457,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

10.7 -  Производња двопека, кекса, трајног  пецива и колача  (шифра делатности  

15822-стара), (нова  шифра делатности 10.72 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

10.8 - Прерада чаја и кафе (шифра делатности:15860 - стара ), (нова шифра делатности 10.8 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

13- Производња текстила  (шифре делатности: 

 17110-17170, 17210-17250, 17300, 17401-17404, 17510-17540, 17600, 17710, 

 17720-старе), (нове шифре делатности – од 13.10 до 13.99) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
14 - Производња одевних предмета ( шифре делатности: 18100, 18210 -18240, 18300-старе), (нове 
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шифре делатности – од 14.11 до 14.39 

 За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 
15 - Производња коже предмета од коже (шифре делатности: 19100, 19200,19301-19303-старе), 

(нове шифре делатности – од 15.11 до 15.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 
16 -  Прерада дрвета и производа од дрвета, плуте , сламе и прућа, осим намештаја (шифре 

делатности:20101, 20102, 20200-20400, 20510, 20521, 20522-старе ), (нове шифре делатности- од 

16.10 до 16.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 
17 - Производња  папира и производа од папира (шифре делатности: 

21110-21250-старе), (нове шифре делатности – од 17.11 до 17.29) 

                         

18 - Штампање и умножавање аудио и видео записа (шифре  делатности: 22210-22250-старе), 

(нове шифре делатности- од 18.11 до 18.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

20 -Производња хемикалија и хемијских производа (шифре делатности: 24110-24700-старе),(нове 

шифре делатности-од 20.11 до 20.60) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 151.340,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 756.700,00 

 

22 -Производња производа од гуме и пластике (шифре делатности: 25110-25240- старе), (нове 

шифре делатности- од 22.11 до 22.29) 
За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

 

23- Производња производа од осталих неметалних минерала (шифре делатности:26110-26820-

старе), (нове шифре делатности - од 23.11 до23.99) 
За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

25-Производња металних производа, осим машина и уређаја (шифре делатности:28110-28750-

старе), (нове шифре делатности-од 25.11 до 25.99) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

26 -Производња  рачунара, електронских и оптичких производа (шифре делатности: 30010, 

30020-старе), ( нове шифре делатности- од 26.11 до 26.80) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
 

27 - Производња електричне опреме (шифре делатности: 31100-31622-старе), (нове шифре 

делатности- од 27.11 до 27.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

28 - Производња непоменутих машина и непоменуте опреме ( шифре делатности:33101-33500 , 

36110-36633 - старе), ( нове шифре делатности- од 28.11 до 32.99) 
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За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

IV  СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ  И 

КЛИМАТИЗАЦИЈA 

 
35 – Производња, пренос и дистрибуција електричне  енергије (шифре делатности :40101-40300- 

старе ),(нове шифре делатности-од 35.11 до 35.30)  

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 756.700,00 

 

V СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА, КОНТРОЛИСАЊЕ 

ПРОЦЕСА УКЛАЊАЊА ОТПАДА И СЛИЧНЕ  АКТИВНОСТИ 
 
36- Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра делатности: 41000-стара), (нова 

шифра делатности- 36.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

38- Сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање  

отпадних материја  (шифра делатности:90000-стара) , нове шифре делатности-  

од 38.11, 38.12, 38.21, 38.22 и 39.00). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 67.353,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 134.705,00 

 

38 -  Поновна употреба материјала (шифре делатности:37100,37200-старе), (нове шифре 

делатности- 38.31, 38.32) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

VI  ГРАЂЕВИНАРСТВО 

 

41 – Изградња зграда - радови у грађевинарству (шифре делатност : 45110-45500 осим шифри 

45310, 45340, 45420, 45330 и 45410-старе), (нове шифре делатности- од 41.20-43.99, осим шифара 

42.22, 43.21, 43.29, 43.32, 43.22, 43.31) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

41 –Изградња зграда - радови у грађевинарству (шифре делатности 45310, 45340, 45420, 45330 и 

45410 – старе), (нове шифре делатности- 42.22, 43.21, 43.29, 43.32, 43.22, 43.31). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

VII  ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ТРГОВИНА НА МАЛО; 

ПОПРАВКА МОТОРНИХ ВОЗИЛА И  МОТОЦИКЛА  

 

45 - Одржавање и поправка моторних возила и мотоцикла (шифре делатности: 50200, 50402-

старе), ( нова шифра делатности- 45.20) 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

Трговина  деловима и прибором  за моторна возила  (шифре делатности: 50300, 50401-старе), 

(нове шифре делатности- 45.31 и 45.40)  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
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46 – Трговина на велико и посредовање у трговини, осим трговине моторним возилима и 

мотоциклима (шифре делатности:51110-51190, 51210-51250, 51310-51390, 51410-51470, 51510-

51570, 51610-51660, 51700-старе), ( нове шифре делатности- од 46.11 до 46.19, од  46.21 до 46.24, 

од 46.31 до 46.39, од 46.41 до 46.49, од 46.71 до 46.77, 46.51, од 46.61 до 46.69, и 46.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

47 -  Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима 

 (шифре делатности:52110, 52120, 52210-52260, 52330, 52410-52480, 52500, 52610,  52630-старе),  

(нове шифре делатности- 47.11, 47.19, од 47.21 до 47.26, од 47.41 до 47.78, 47.79,  47.91, 47.99) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 44.915,00 

 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................29.942,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................22.457,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

 

47 -  Трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; оправка предмета за 

личну употребу и домаћинство (шифре делатности : 52270, 52310, 52320-старе), (нове шифре 

делатности- 47.29, 47.73, 47.74) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

а) прва зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 44.915,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 29.942,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 22.457,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 44.915,00 

 
Трговина на мало моторним горивима (шифра делатности:50500-стара), ( нова шифра 

делатности- 47.30) 

За предузетнике,мала и микро правна лица из члана 3 став 4.   

ове Одлуке ….............................................................................227.010,00 

За средња  правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .......441.507,00 

За  велика правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .... .. 696.799,00 

 
Трговина на мало на тезгама и пијацама (шифра делатности: 52620-стара), (нове шифре 

делатности- од 47.81, до 47.89) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

VIII  САОБРАЋАЈ И  СКЛАДИШТЕЊЕ  

49 – Градски и приградски копнени превоз путника (шифре делатности:60211, 60212 - старе), 

(нова шифра делатности-  49.31). 
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За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Такси превоз (шифра делатности:60220- стара),( нова шифра делатности- 49.32) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остали превоз путника у  копненом саобраћају (шифре делатности: 60230, 60240-старе), (нова 

шифра делатности- 49.39) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Друмски превоз терета и услуге пресељења (шифре делатности: 60250-стара), (нове шифре 

делатности-  49.41 и 49.42) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

Складиштење  (шифре делатности: 63110, 63120-старе), (нова шифра делатности- 52.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 67.353,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 134.705,00 

 

Услужне делатности у копненом саобраћају (шифра делатности: 63214-стара), (нова шифра 

делатности-  52.21) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остале пратеће делатности  у саобраћају (шифре делатности: 63211 63400-старе), (нова шифра 

делатности-  52.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

53 - Поштанске активности (шифра делатности: 64110-стара), (нова шифра делатности -53.10) 

а) екстра зонa  

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. 756.700,00 

б) прва зона 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................623.235,00 

ц) друга зона. 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................494.060,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................374.299,00 

 

IX  УСЛУГЕ СМЕШТАЈА И ИСХРАНЕ      

55  - Хотели и сличан смештај (шифре делатности:55110,55120-старе), (нова шифра  делатности- 

55.10) 

а) екстра зонa и зона посебних природних вредности 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 227.010,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................59.887,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................112.287,00 

 

      - Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак (шифре делатности: 55231-55233-старе), 

(нова шифра делатности- 55.20). 

 а) зона посебних природних вредности 

 За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ................... 151.340,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 227.010,00 
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 б) екстра зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

в) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................59.887,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ..................... 112.287,00 

 г) остале зоне 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 44.915,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................82.342,00 

 
Делатност кампова, аутокампова и кампова за туристичке приколице   (шифра делатности:55220-

стара),( нова шифра делатности- 55.30 и 55.90)  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

-  Услуге припремања и послуживања пића (барови, ноћни барови, кафане,  пивнице, винарнице  

и друге угоститељске јединице у којима се точе алкохолна пића) (шифра делатности 55400-стара), 

(нова шифра делатности- 56.30) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ....................  75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ................... 227.010,00 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................. 756.700,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ...................... 72.436,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................169.942,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................165.952,00 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................524.003,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................134.743,00 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ...................344.345,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 1.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .......................90.592,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................112.683,00 

 За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................224.572,00 

                                        

- Делатност ресторана и  покретних  угоститељских објеката (у којима се  

продаје  храна) (шифра делатности 55300-стара), (нова шифра делатности-56.10) 

а) екстра зонa  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................151.340,00 

б) прва зона 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ......................44.915,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .....................104.801,00 

ц) друга зона. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .....................29.942,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ....................59.958,00 

д) трећа зона и сеоска насеља. 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ....................22.457,00 

 За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   ...................44.915,00 

 
X ИНФОРМИСАЊЕ И КОМУНИКАЦИЈЕ 
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58 – Издавачке делатности  ( 22110-22150-старе шифре), (нове шифре делатности- 

 од 58.11до 58.19) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

59 – Кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких 

записа  (шифре делатности: 92110, 92120 , 92130-старе), (нове шифре делатности – 59.11, 59.12, 

59.13, 59.14,59.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

60 -  Програмске активности и емитовање (шифре делатности:92200-стара), (нове  шифре  

делатности-60.10,60.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

61- Телекомуникације (шифра делатности:64200-стара), (нове шифре делатности – 61.10, 

61.20,61.30,61.90  

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ..................... 756.700,00 

 

62 – Рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности  

(шифре делатности:72100, 72200, 72300 , 72400, 72500, 72600-старе), (нове шифре  

делатности- 62.01, 62.02, 62.03) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

XI  ФИНАНСИЈСКЕ ДЕЛАТНОСТИ И ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА 

    

 64 –Финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова (шифре делатности: 

     65110, 65121-старе), (нове шифре делатности – 64.11, 64.19) 

   

    - Филијале. 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ................... 756.700,00 

      - Пословне јединице 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................709.323,00 

      - Експозитуре. 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................636.686,00 

        - Шалтери 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ....................457.029,00 
 
Штедионице (шифре делатности:65122, 65123-старе), (нове шифре делатности     - 64.19). 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 457.030,00 
 
Остало финансијске услуге осим осигурања и пензијских фондова (шифре делатности:65210-

65232-старе), (нове шифре делатности – од 64.91 до 64.99) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 457.030,00 

 

65  - Осигурање, реосигурање и пензијски фондови, осим обавезног социјалног осигурања 

(шифре делатности:66010-66030-старе),  (нове шифре делатности – од 65.11до 65.30) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   .................... 756.700,00 
 

66 – Помоћне делатности  у пружању финансијских услуга и осигурању (шифре 

делатности:67130, 67200-старе), (нове шифре делатности – од 66.11 до 66.19, од 66.21 до 66.29) 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................... 457.030,00 
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XII  ПОСЛОВАЊЕ  НЕКРЕТНИНАМА 
68 – Пословање некретнинама (шифра делатности:70110, 70120, 70200, 70310, 70320- старе),  

(нове шифре делатности – 68.10, 68.20, 68.31, 68.32). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
 

XIII  СТРУЧНЕ, НАУЧНЕ, ИНОВАЦИОНЕ И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
69 - Правни и рачуноводсвени послови 

− Правни  послови (шифре делатности:74111, 74112-старе), (нова шифра делатности – 

69.10). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

-Рачуноводствени , књиговодствени и ревизорски послови пореско саветовање (шифра 

делатности:74120-стара), (нова шифра делатности – 69.20). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

70 - Менаџерски и консултантски послови (шифра делатности:  74140-стара), (нове шифре 

делатности – 70.21 и 70.22 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
 

71- Архитектонске и инжењерске делатности  и техничко саветовање (шифре делатности:74201-

74204-старе), (нове шифре делатности – 71.11 и 71.12) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... . 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Техничко испитивање и анализа (шифра делатности 74300-стара), (нова шифра делатности – 

71.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ...................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

74- Остале стручне, научне и техничке делатности  

Фотографске услуге (шифре делатности:74810-стара), (нова шифра делатности – 74.20) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

Остале стручне, научне и техничке делатности (шифра делатности :74840-стара), (нове шифре 

делатности –74.10, 74.30 и 74.90) 

 
За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

75 -Ветеринарске делатности  

Ветеринарске делатности (шифра делатности:85200-стара), (нова шифра делатности – 75.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

XIV АДМИНИСТРАТИВНЕ И ПОМОЋНЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
77-  Изнајмљивање и лизинг (шифре делатности:71100, 71210, 71310-71340, 71400-старе), (нове 

шифре делатности –77.11, 77.12, од 77.21 до 77.29, 77,31и 77.39) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

79 - Делатност путничких агенција и туроператора (шифра делатности:63300-  стара), (нова 

шифра делатности 79.11 и  79.12) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 
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За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

XV  ОБРАЗОВАЊЕ 

 

85 - Делатност школа за возаче (шифра делатности :80410-стара), (нова шифра делатности – 

85.53) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остало образовање (шифра делатности:80420-стара), (нова шифра делатности – 85.59)  

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

XVI  ЗДРАВСТВЕНА И  СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 
 
 86 – Здравствене делатности   

Делатност болница (  шифра делатности:85110, 85120-стара), (нова шифра делатности – 86.10) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00Стоматолошка пракса  

(шифра делатности:85130-стара), (нова шифра делатности – 86.23) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

Остала здравствена заштита  (шифра делатности:85141, 85142-старе), (нова шифра делатности – 

86.90) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   ..................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
XVII  УМЕТНОСТ ЗАБАВА И РЕКРЕАЦИЈА 
 
92 -  Коцкање и клађење (шифра делатности:92710-стара), (нова шифра делатности – 92.) 

За правна лица из члана 3 став 4.  ове Одлуке   ................... 756.700,00 

 

93 -  Спортске, забавне и рекреативне делатности (шифра делатности: 92330, 92340, 92610, 

92622, -старе), (нове шифре  делатности 93.11, 93.`12, 93.19, 93.21, и 93.29) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

XVIII   ОСТАЛЕ УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

 

94 – Делатност пословних и професионалних организација и послодаваца (шифре 

делатности:91110, 91120, 91200, 91310, 91320, 91330-старе), (нова шифра делатности – 94.11, 

94.12, 94.20, 94.91, 94.92, 94.99 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

95-  Поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству 

Поправка предмета за личну употребу и домаћинство (шифре делатности: 52710, 52721, 52722, 

52730, 52740-старе), (нова шифра делатности 95.11, 95.12, од 95.21 до 95.29). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
 

96-  Остале личне услужне делатности шифре делатности .93010-93050-старе), (нове шифре  

делатности –  од 96.01 до 96.09). 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 

 

97 – Делатност домаћинстава која запошљавају послугу шифра делатности нова 97.00) 

За правна лица из члана 3 став 2.  ове Одлуке   .................... 75.670,00 

За правна лица из члана 3 став 3.  ове Одлуке   .................. 151.340,00 
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НАПОМЕНА: 

За делатности у оквиру шифре које нису побројане примењују се таксе из класификационог броја 

сличне делатности. 

 

ОЛАКШИЦЕ: Обвезници се ослобађају плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја зависно од 

следећих услова: 

 

I Време почетка обављања делатности: 

 

1. Обвезници који отпочну обављање делатности ослобађају се обавезе плаћања таксе за прву 

годину пословања у износу од 90%. 

 

2. Обвезници који у другој години пословања запошљавају најмање 10 радника ослобађају се 

плаћања 50% од висине  локалне комуналне таксе за овај тарифни број. Захтев за умањење 

комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО 

      фонда. 

 

3. Обвезници који у трећој години пословања запошљавају најмање  15 радника ослобађају се 

плаћања 25% од висине  локалне комуналне таксе за овај тарифни број. Захтев за умањење 

комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање потврде из ПИО 

фонда. 

 

II Број отворених нових радних места 

 

1. Обвезници који отпочну делатност и запосле од 20 до 30 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 2 године у износу од 90%. 

 

2. Обвезници који отпочну делатност и запосле од 31 до 50 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 3 године у износу од 90%. 

 

3. Обвезници који отпочну делатност и запосле преко 50 радника од којих  најмање 70% имају 

пријављено пребивалиште на територији општине Сокобања, најмање у трајању од 3 године, а који су 

регистровани као незапослени код Националне службе запошљавања у општини Сокобања (доказује 

послодавац списком новозапослених, фотокопијама личних карата новозапослених и потврдом 

Националне службе запошљавања) ослобађају се плаћања комуналне таксе за фирмарину на период 

од 4 године у износу од 90%. 

 

III Број пријављених радника  

 

Обвезник- предузетник  који има најмање 15 запослених радника у календарској години остварује 

олакшицу у износу од 20% од прописане фирмарине уколико докаже да је у целој  календарској 

години, по месецима, имао најмање 15 запослених. 

Захтев за умањење комуналне таксе за фирмарину подноси се у децембру месецу уз достављање 

потврде из ПИО фонда. 

      

За привредне субјекте који се  као претежном  делатношћу баве старим и  уметничким  занатима и 
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пословима домаће радиности за које је издат сертификат министарсрва надлежног за послове 

привреде  ослобођени су плаћања  комуналне таксе. 

Комунална такса за истицање фирме на пословном простору са сталним седиштем  у сеоским 

насељима, плаћа се у износу  као за трећу зону у Сокобањи. 

 

До доношења решења за наредну годину обвезник је дужан да плаћа квартални износ комуналне 

таксе у висини утврђеног кварталног износа из претходног периода. 

 

 За време трајања привремене одјаве делатности, обвезник комуналне таксе плаћа комуналну таксу по 

овом тарифном броју. 

 

Тарифни број 2 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа 

се комунална такса, годишње и то за: 

 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа 

се комунална такса, годишње и то за: 

 

1) за теретна возила: 

 

- за камионе до 2 т носивости  1.880 динара, 

 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.510 динара, 

 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости  4.370 динара, 

 

- за камионе преко 12 т носивости  6.240 динара; 

 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  620 динара;  

 

3) за путничка возила: 

 

- до 1.150 цм3  620 динара, 

 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3  1.240 динара, 

 

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3  1.870динара, 

 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3  2.510динара, 

 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3  3.770 динара, 

 

- преко 3.000 цм3   6.240 динара; 

 

4) за мотоцикле: 

 

- до 125 цм3  500 динара, 

 

- преко 125 цм3 до 250 цм3  740 динара, 

 

- преко 250 цм3 до 500 цм3  1.240 динара, 

 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3  1.520 динара, 

 

- преко 1.200 цм3  1.870 динара; 
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5) за аутобусе и комби бусеве  50 динара по регистрованом седишту; 

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

 

- 1 т носивости  510 динара, 

 

- од 1 т до 5 т носивости  870 динара, 

 

- од 5 т до 10 т носивости  1.180 динара, 

 

- од 10 т до 12 т носивости  1.640 динара, 

 

- носивости преко 12 т  2.510 динара; 

 

7) за вучна возила (тегљаче): 

 

- чија је снага мотора до 66 киловата  1.870 динара, 

 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата  2.510 динара, 

 

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата  3.150 динара, 

 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата  3.770 динара, 

 

- чија је снага мотора преко 177 киловата  5.010 динара; 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела  1.240 динара. 

 

НАПОМЕНА: 

1. Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације моторних друмских и прикључних 

возила, а наплаћује је орган који врши регистрацију возила. 

Орган који врши регистрацију моторних друмских и прикључних возила не може  их регистровати 

док обвезник не плати таксу по овом тарифном броју. 

 

2. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за возила Војске Србије, полиције, 

санитетска возила, возила хитне помоћи, возила Црвеног крста, специјална возила (путничка возила и 

мотоцикле) војних инвалида, цивилних инвалида рата и инвалида рада са 80% или више процената 

телесног оштећења, која имају за последицу неспособност доњих екстремитета за 60% или више 

процената ако им возило служи за њихов лични превоз.“ 
 

Тарифни број 3 

За држање средстава за игру („забавне игре“) утврђује се комунална такса за свако средство дневно, 

 

 сразмерно времену држања и то: 

 

1. Приређивање томболе ...........................................................................................................1.800,00 

2. Рингишпили и дечји воз на шинама ....................................... ............................................... 721,00 

3. Дечји аутомобили и остале направе за забаву деце .............................................................  273,00 

4. Трамболина ............................................................................................................................... 721,00. 

Забавна стрелишта, стони ногомет, билијар и мали аутомобили у луна парку ....... ........  ....149,00 

6. Аутомати за игре на срећу ......................................................................................................  541,00 
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7. Аутомати за забавне игре .........................................................................................................162,00 

8. Рачунари у играоницама ........................................................... ............................................... 54,00 

 

НАПОМЕНА: 

1. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену држања средстава за игру, до 

15. у месецу за претходни месец. Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се 

држи (приређује) забавна игра, на основу задужења од стране надлежног органа Општинске управе, а 

по претходно издатом одобрењунадлежног органа  Општинске управе. 

За лица која држе средства за игру без одобрења надлежног органа Општинске управе., на основу 

записника комуналне инспекције, доноси се посебно решење о плаћању комуналне таксе. Ако такво 

лице не уплати комуналну таксу у року одређеном решењем, надлежни орган спровешће поступак 

принудне наплате. 

 

НАПОМЕНА: 

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом добијања oдобрења. 

       

ОПИС ЗОНА СА ГРАНИЦАМА ЗА КОЈЕ СЕ ПРИМЕЊУЈУ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ИЗ ОВЕ 

ОДЛУКЕ 

 

ЗОНА ПОСЕБНИХ ПРИРОДНИХ ВРЕДНОСТИ 

Опис граница: Простор од уласка реке Моравице у кањон код тврђаве „Сокоград“, долином реке све 

до „Таш ћуприје“. Овом зоном обухваћени су објекти на излетишту Лептерија и објекати хотел 

„Моравица“ и хотел „Сунце“.  

ЕКСТРА ЗОНА 

Опис граница: Екстра зона чини мермерно шеталиште и простор у ширини од 50м од истог у свим 

правцима. 

ПРВА ЗОНА 

Опис граница: Простор прве зоне полази од  улице Светог Саве, иде улицом Краља Петра I до 

раскрснице са улицом Драговићевом, улицом Драговићевом до раскрснице са улицом Војводе 

Мишића, улицом Војводе Мишића до сквера на Врелу, потом иде Врелским потоком до укрштања са 

улицом Митрополита Михаила, улицом Митрополита Михаила до раскрснице са Немањином, улицом 

Немањином до раскрснице са улицом Радета Живковића и Миладина Живановића, улицом Миладина 

Живановића до раскрснице са улицом Свети Сава, улицом Свети Сава до улице Краља Петра I.  

ДРУГА ЗОНА 

Опис граница: Полази од моста на реци Моравици код пијаце, иде реком Моравицом до моста на путу 

Сокобања – Књажевац (Таш ћуприја), затим улицом Свети Сава до улице Бањичке, улицом Бањичком 

до улице Милутина Пејовића, улицом Милутина Пејовића до улице Озренских партизана, улицом 

Озренских партизана до улице Иве Андрића. Улицом Иве Андрића до улице Др. Милутина 

Митровића, улицом Др. Милутина Митровића до улице Вука Караџића, улицом Вука Караџића до 

Врцаревог потока, Врцаревим потоком до водотока реке Моравице, реком Моравицом до моста код 

пијаце. 

ТРЕЋА ЗОНА 

Опис граница: Трећу зону чини остали простор изван поменутих зона у границама грађевинског 

реона насеља Сокобања , као  и зоне сеоских насеља.  

 

 


