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На основу члана 6., члана 11. до 18., члана 60. и члана 63. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник Републике Србије број 62/2006), члана 25. 

став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије 

број 54/2009), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 

129/07 и чл. 41. и 138 Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског 

округа“, број 21/08 и 8/09), Скупштина Општине Владичин Хан на седници одржаној 

дана  09.03.2011.године, донела је 

 

 

 

ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

 

 

Опште одредбе 
 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе  које се плаћају за коришћење 

права, предмета и услуга на територији Општине Владичин Хан. 

За коришћење права, предмета и услуга из става 1. овог члана не може се 

уводити посебна накнада. 

Члан 2. 

Обвезник комуналне таксе је корисник  права, предмета и услуга на територији 

Општине Владичин Хан за чије коришћење је прописано плаћање. 
 

Члан 3. 

Таксена обавеза из члана 1. ове Oдлуке настаје даном почетка коришћења права, 

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

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

Члан 4. 

Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1) Истицање фирме на пословном простору; 

2) Истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 

просторима који припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере, и сл.), 

3) Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних 

возила и машина, 

4) Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија; 

5) 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, 

6) Држање средстава за игру („забавне игре“); 

7) Приређивање музичког програма у угоститељским објектима; 

8) Коришћење рекламних паноа, 

9) Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних 

возила на уредјеним и обележеним местима 

10) Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 

објекте привременог коришћења, 



2 

 

11) Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова и 

 

Члан 5. 

Локалне комуналне таксе  из става 1. члана 4. не плаћају се за коришћење права, 

предмета и услуга од стране државних органа и организација територијалне аутономије 

и јединица локалне самоуправе као и директних и индиректних корисника буџета 

Општине Владичин Хан. 

Члан 6. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета. 

Новоосновани обвезник локалне комуналне таксе ослобађа се у потпуности 

плаћања обавеза уколико у години за коју се такса наплаћује послује по први пут у тој 

години. Oслобађање плаћања локалне комуналне таксе по овом основу траје 12 месеци 

почев од дана оснивања обвезника а према Решењу Агенције за привредне регистре 

Републике Србије. 

Новооснованим се не сматрају обвезници који врше пререгистрацију, статусне 

промене, приватизацију, продају власништва, продаја из стечаја ликвидације и слично. 

Новооснованим се не сматрају  ни предузетничке радње основане од лица које је у 

претходном периоду већ било оснивач преузетничке радње. Новооснованим се не 

сматрају ни правна лица која  обављају делатност од стране истог оснивача у истом 

простору. 

Обвезник локалне комуналне таксе ослобађа се обавеза плаћања таксе за време 

трајања привремене одјаве самосталне радње односно предузећа као и у случају 

отварања поступка ликвидације и стечаја. 
 

Члан 7. 

Утврђивање, наплату и контролу  локалне комуналне таксе вршиће локална 

пореска администрација у Владичином Хану, односно органи Општинске управе или 

субјекти одређени одговарајућим тарифним бројем. 
 
 

Члан 8. 

Посебне одредбе 
 

Члан 8. 

У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, 

застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно 

прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о Порезу на добит 

предузећа, Закона о порезу на доходак грађана, Закона о управном поступку и Закона о 

Пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 9. 

Када се комунална такса плаћа по деловима територије Општине Владичин Хан, 

утврђују се следеће зоне, и то: 

ЗОНА А, обухвата подручје КО Владичин Хан, односно простор и објекте у 

следећим насељима и улицама: 

Насеље „Кула“  -  улице Жикице Јовановића Шпанца, Димитрија Митића, 

Јужноморавских бригада, Ђуре Салаја и 8. Септембар; 

Насеље „Росуља“  -  Улице Светозара Марковића, Београдска, Војводе Путника, 

Степе Степановића и Ратка Софијанића; 

Центар  -  улице Светосавска, Боре Станковића, 7. Јули, Предрага Митића, 

Владике Пајсија, Ратка Павловића, Војводе Синђелића, 1. Маја, Вука Караџића до 
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старог дома здравља, Слободана Пенезића и Немањина до школе Бранко Радичевић; 

Насеље „Леменча“  -  улице Бранка Радичевића, Косте Стаменковића, Ђуре 

Јакшића и Градимаира Михајловића; 

Насеље „Дуге Њиве“  -  улице Николе Тесле, Антонија Аксентијевића, Моше 

Пијаде до ИГМ „Балкан Брик“, Панчићева, Симе Погачаревића, Љубе Михајловића, 

Ивана Милутиновића и Краља Петра  I до зграде „Електродистрибуције“. 

ЗОНА Б, обухвата све остале горе непоменуте улице на територији подручја КО 

Владичин Хан, као и све остале КО на територији Општине Владичин Хан напред 

непоменуте. 
 
 

Члан 10. 

Саставни део ове одлуке је Таксена тарифа којом је утврђена висина 

комуналних такси за коришћење одређених права, предмета и услуга. 

Тарифа локалне комуналне таксе утврђује обвезнике, висину, олакшице начин 

утврђивања и плаћања локалне комуналне таксе, начин контроле и број рачуна на који 

се уплаћује иста.  
 

Члан 10. 

Надзор над спровођењем ове одлуке вршиће надлежни орган Општинске управе. 
 

Члан 11. 

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

комуналним таксама  («Сл.Гласник Града Врања», број 9/2010). 

 

Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном 

гласнику Града Врања» а примењиваће се од 01.01.2011.године. 
 
 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ:06-14/4/2011-01 

 

 

 

П Р Е Д С Е Д Н И Ц А, 

_____________________ 

Данијела Поповић 

 


