
Тарифни број 2. За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 
припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере, и 
сл.плаћа се такса у месечном износу и то: 

- за привредна друштва свих облика организовања.....................5.000,00 динара 
- за приватне предузетнике ............................................................1.000,00 динара 

Операционализацију локалних комуналних такси по овом тарифном броју вршиће локална пореска 
администрација – Владичин Хан. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Тарифни број 3. За држање моторних возила, друмских и прикључних возила плаћа се такса у годишњем износу: 
 а) за аутобусе                                                                                   7.000,00 динара 

 б) за комби возила                                                                           4.000,00 динара 

 ц) за теретна возила по тони носивости                                           450,00 динара 
  д) за прикључна возила по тони носивости                                      350,00 динара 
 
 е) за радне машине                                                                         4.000,00 динара 

 ф) за тракторе у друмском саобраћају                                           1.000,00 динара 

               г) за теретна возила – тегљаче, по снази мотора: 
  * до 66 КС                                                                           4000,00 динара 
  * од 67 – 96 КС                                                                   5000,00 динара 
  * од 97 – 132 КС                                                                 5500,00 динара 
  * од 133 – 177 КС                                                               6500,00 динара 
  * преко 177 КС                                                                    8000,00 динара 

 х) за путничка возила према радној запремини мотора: 
  * до 950 цм3                                                                           450,00 динара 
  * од 951 – 1350цм3                                                                650,00 динара 
  * од 1351 – 1800цм3                                                              800,00 динара 
  * од 1800 – 3500цм3                                                           1.300,00 динара 
  * преко 3500цм3                                                                  2.500,00 динара 

 и) за бицикле са мотором до 50цм3                                                   200,00 динара 

 ј) за мотоцикле са мотором преко 50цм3                                           300,00 динара 

 к) за специјална возила                                                                    3.000,00 динара 

 Напомена: Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила и 
приколица. 
 Орган надлежан за регистрацију возила и приколица не може да региструје возило и приколицу без 
доказа о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју. 
 Власници путничких аутомобила и мотоцикала –војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди 
рада са преко 80% или више процената телесног оштећења или код којних постоји телесно оштећење доњих 
екстремитета од 60 и више процената не плаћају таксу из тачке 10., 11. и 12. овог тарифног броја. 
 Здравствене установе за санитетска возила за превоз и за возила у служби трансфузије крви не 
плаћају таксу по овом тарифном броју. 
 Предузећа која за обављање своје делатности користе цистерне за воду као и предузећа и друге 
организације и установе које поседују цистерне за превоз питке воде не плаћају таксу по овом тарифном 
броју. 
 Приходи остварени по овом основу представљају приход Буџета Општине Владичин Хан и уплаћују 
се на уплатни рачун број: 840-714513843-04. Позив на број код обвезника – физичких лица  је 56-111, по 
моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ 
обвезника. 
 

 Тарифни број 4. За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија,  
плаћа се такса од сваког целог или започетог квадратног метра изложене површине годишње  1.200,00 
динара. 
 Напомена: Таксу по овом тарифном броју плаћају правна и физичка лица која држе витрине, и иста 
се наплаћује приликом издавања одобрења за држање витрине.  
 Одобрења за коришћење витрина и наплату врши Одељење за урбанизам, комунално-грађевинске, 
стамбене и имовинско-правне послове. 
 Приход по основу таксе из овог тарифног броја  јесте приход  буџета општине  Владичин Хан и исти 
се уплаћује на уплатни рачун број 840-714573843-36. Позив на број код обвезника – физичких лица је: 
контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији контролни 
број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 
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Тарифни број 5. 1. За заузимање тротоара или другог јавног простора у пословне сврхе од стране 
угоститељских организација, самосталних радњи посластичара и др. 

 плаћа се такса у дневном износу за сваки цео или започети квадратни метар заузете површине: 
- на подручју А зоне         ........................................                   15,00дин. 

 За заузимање тротоара или другог јавног простора  у пословне сврхе плаћа се такса у дневном 
износу за сваки цео и започети квадратни метар заузете површине за: покретне тезге, гондоле, фрижидере 
за сладолед, телефонске говорнице и друге експо објекте 50,00 динара по м

2
, осим обвезника, обухваћених 

тачком 1. овог тарифног броја. На територији Б зоне у смислу ове одлуке не плаћа се такса по овом основу. 

 
2. За обављање делатности која се повремено обавља ван сталног седишта радње, на 

вашарима, прославама и сл. 
 плаћа се такса од 40,00 дин. по м

2
 заузете површине. 

Напомена: Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања дозволе за заузимање 

тротоара или коришћење других јавних површина. 
Орган надлежан за издавање дозволе – Одељења за урбанизам, комунално грађевинске стамбене и 
имовинско-правне послове, не може издати дозволу за заузимање тротоара коришћење других 
јавних површина док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја. 

Приходи остварени по основу комуналних такси из овог тарифног броја уплаћују се на уплатни рачун, број: 
840-741531843-77 и исти припадају буџету општине Владичин Хан. Позив на број код обвезника – физичких 
лица је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији 
контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

Тарифни број 6.           За држање средстава за игру којима се приређују игре на срећу (томбола, покер апарати, 
рулет и сл.) 
 такса се утврђује месечно, а плаћа се сразмерно одобреном времену коришћења средстава и то: 

- на подручју А зоне         ........................................                   4.000,00дин. 
- на подручју Б зоне         ........................................                    2.500,00дин. 

          За држање средстава за игру (билијар, флипери, и сл.) такса се утврђује на начин из става 1. овог 
тарифног броја у износима: 

- на подручју А зоне         ........................................                   1.500,00дин. 
- на подручју Б зоне         ........................................                    1.200,00дин. 

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

надлежног органа управе, а извршаваће се преко Локалне пореске администрације у Владичином Хану. 
 Контролу  настанка обавезе по овом тарифном броју врши Одељења за урбанизам, комунално 
грађевинске стамбене и имовинско-правне послове преко комуналне полиције. 
            Обвезник плаћања таксе по овом тарифном броју је држалац средстава за игру. 

Приходи остварени по основу комуналних такси из овог тарифног броја уплаћују се на уплатни 
рачун, број: 840-714572843-29 и исти припадају буџету општине Владичин Хан. Позив на број код обвезника 
– физичких лица је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у 
конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

 

Тарифни број 7. За приређивање музичког програма уживо у угоститељским и јавним објектима (свадбена весеља, 
рођендани и сл.)  
плаћа се такса у износу од 200,00 динара дневно, а у континуитету дужем од 15 дана плаћа се такса у износу 
од 2.000,00динара месечно. 
 Напомена: Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом подношења захтева за добијање 
одобрења. 
 Одобрење издаје комунална полиција Општинске управе Скупштине општине Владичин Хан. 
Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни рачун број 840-714421843-39. Позив на број код 
обвезника – физичких лица је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом на број по моделу 
97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника.   

 Контролу спровођења овог тарифног броја врши Одељење за урбанизам, комунално грађевинске 
стамбене и имовинско-правне послове преко комуналне полиције. 

 Уколико обвезник плаћања таксе по овом тарифном броју није пријавио музички програм а има 
музички програм, комунална полиција пријављује надлежном одељењу ради наплате таксе. 

 



Тарифни број 8. За коришћење рекламног паноа (огласи, објаве, саопштења)  
плаћа се такса у висини од 10 динара по м

2
. 

 За постављање билборда плаћа се такса у годишњем износу од 15.000.00 динара. 
 Напомена: Локалне комуналне таксе по овом тарифном броју плаћају се по истицању рекламе, 
објаве, огласа или саопштења. Ова такса се не плаћа за посмртне објаве и огласе као и на објаве и огласе 
који се односе на делатност државних органа и локалне самоуправе. 
 Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се пре одобрења за постављање рекламног паноа. 
 Одобрење издаје Одељење за урбанизам, комунално-грађевинске, стамбене и имовинско-правне 
послове. 
 Одобрење за постављање рекламног паноа не може се издати без уплате ове таксе и доказа. 
 Приход се уплаћује на уплатни рачун број 840-714431843-12. Позив на број код обвезника – 
физичких лица је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у 
конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

Тарифни број 9. За паркирање возила на паркинг просторима или делу коловоза  и тротоара 
 плаћа се дневно такса у износу: 

- за теретна моторна возила .......................................500.00д 
- за прикључна возила         .........................................400.00д 
- за путничка возила               ........................................ 20.00д 

 Напомена: Простор за паркирање возила из овог тарифног броја биће утврђен посебним решењем 
Општинског већа Скупштине општине Владичин Хан. Такса по овом тарифном броју уплаћује се на уплатни 
рачун број 840-741532843-84. Позив на број код обвезника – физичких лица је: контролни број  -  56-111, по 
моделу 97, односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ 
обвезника. 

Тарифни број 
10. 

За коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора, луна паркова или друге 
облике привременог коришћења, за сваки квадратни метар површине, 
 плаћа се такса дневно у износу од 50,00динара. 
 Напомена: Таксу по овом тарифном броју плаћа лице које користи простор за камповање односно 
постављање шатора, сразмерно времену коришћења. 
 Наплату таксе по овом тарифном броју врши Одељење за урбанизам, комунално-грађевинске, 
стамбене и имовинско-правне послове, а наплата таксе се врши прилилком издавања одобрења. 
 Приход остварен по основу таксе из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун број 840-
741533843-91. Позив на број код обвезника – физичких лица је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, 
односно са позивом на број по моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

Тарифни број 
11. 

За заузимање тротоара за смештај грађевинског материјала, огревног дрвета, угља и 
слично за сваки започети период од 15 дана, 

 плаћа се такса по сваком започетом квадратном метру у износу:  
- на подручју А зоне         ........................................                   20,00дин. 
- на подручју Б зоне         ........................................                    12,00дин. 

     За заузимање тротоара за смештај грађевинског материјала, огревних дрва, угља и слично,  за сваки 
започети период од наредних 15 дана, такса утврђена у ставу 2. ове тачке увећава се за 100%. 

Напомена: Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања дозволе за заузимање 

тротоара или коришћење других јавних површина. 
Орган надлежан за издавање дозволе – Одељење за урбанизам, комунално грађевинске стамбене и 
имовинско-правне послове, не може издати дозволу за заузимање тротоара коришћење других 
јавних површина док корисник претходно не плати таксу из овог тарифног броја. 
Приходи остварени по основу комуналних такси из овог тарифног броја уплаћују се на уплатни 
рачун, број: 840-741535843-08 и исти припадају буџету општине Владичин Хан. Позив на број код 
обвезника – физичких лица је: контролни број  -  56-111, по моделу 97, односно са позивом на број 
по моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

  
За извођење надземних и подземних грађевинских радова приликом којих се раскопавају јавне 
површине, пресвучене асвалтном масом, бетоном или каменом коцком, за 1м

2
 заузете провршине 

плаћа се 1.500,00 динара дневно на напред наведен уплатни рачун. 
  

  Напомена: Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања уверења за изградњу односно за 

извођење подземних и надземних радова. Одобрење за извођење грађевинских радова издаје ЈП 
«Дирекција за грађевинско земљиште и путеве општине Владичин Хан». 

 
 
 
 
 


