
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, 47/2011 и 93/2012), члана 25. став 1. 

тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 

101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 108/2013), 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 и „Службени гласник Града Врања“ 11/2013), Скупштина Општине 

Владичин Хан на седници одржаној дана  13.04.2014. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

 
 

Члан 1. 

У одлуци о локалним комуналним таксама Општине Владичин Хан („Службени гласник Града 

Врања“, број 18/2013 и 41/2013) тарифни број 3. мења се и гласи  

 

Тарифни број 3. 

1. За коришћење тротоара или другог јавног простора у пословне сврхе плаћа се такса у дневном износу за 

сваки цели или започети квадратни метар заузете површине у износу од 10,00 динара 

2. За обављање делатности која се повремено обавља ван сталног седипта радње, на вашарима, прославама 

и слично плаћа се такса у дневном износу од 40,00 динара за сваки цели или започети квадратни метар 

заузете површине 

3. За  коришћење тротоара или другог јавног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига 

и других публикација, производа старих уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса у 

дневном износу за сваки цели или започети квадратни метар заузете површине за: 

 Комерцијалне и друге промотивне сврхе : ...........................................240.00 динара 

 Приређивање изложби, забавни, луна парк, циркус и друге забаве.......50,00 динара 

 Репетитор за телекомуникације ............................................................ 120,00 динара 

 Телефонска говорница ...........................................................................   50,00 динара 

 Покретна тезга, гондола и столови за брзу храну .................................  50,00 динара 

 Уређаји за продају сладоледца, кремова, кокица, помфрита,  палачинки и алкохолних и безалкохолних 

пића ....................................................................................................................  50,00 динара 

 Репетитор за ТВ ...............................................................................................   30,00 динара 

 Утовар, истовар и депоновање робе ..............................................................   30,00 динара  

 Друге експо објекте..........................................................................................   30,00 динара 

 Трафо станице ..................................................................................................   40,00 динара 

 Електрични, нисконапонски, телефонски, КДС стубови, стубови за   пренос каблова и опреме 

кабловске телевизије, и телекомуникациони   уређаји и стубови и далеководи 

.............................................................................................................................  10,00 динара. 

 

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. 
 

  



 

Члан 2. 

 

 Тарифни број 5. Одлуке, брише се. 

 

 

Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања у „Службеном гласнику Града 

Врања“ 
 
  
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  

ВЛАДИЧИН ХАН 

 БРОЈ: 06-62/3/2014-01 

 

                                                                                                

 

 

                                                                                                                                  П р е д с е д н и ц а, 

Данијела Поповић 

 

                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


