НАЦРТ
На основу члана 6, 7. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 99/2013, усклађени дин.изн,125/2014 -усклађени дин.изн,83/2016,91/2016- усклађени
дин.изн,104/2016-др.закон и 96/2017- усклађени дин.изн.), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној
самоуправи, („Службени гласник РС“ број 129/2007 и 83/2014-др.закон, 101/2016-др.закон и 47/2018) и члана
16. и 30. Статута општине Врбас („Службени лист општине Врбас“ број 35/2017) , Скупштина општине Врбас,
на седници одржаној
2018. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се начин и мерила за одређивање висине и наплата локалних комуналних
такси које локална самоуправа врши другим лицима.
Члан 2.
услуга.

Локалне комуналне таксе на територији општине Врбас утврђују се за коришћење права, предмета и

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано
плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.
Члан 3.
Локалне 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.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1.Истицање фирме на пословном простору,
2.Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе ( осим за за
продају штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и производа домаће
радиности),за постављање рекламних витрина, покретних и непокретних тезги за повремену продају
робе,расхладних уређаја и апарата за продају сладоледа, освежавајућих напитака ,кокица и сл, покретних
рекламних паноа,
3.Држање моторних, друмских и прикључних возила (осим пољопривредних возила и машина ),
4. Средства за забавне игре (забавни паркови, луна паркови, циркуси, рингишпили, вашар и слично),
5.Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора , бина и других објеката привременог
карактера за разне намене и
6.Заузеће површина јавне намене, лагеровање грађевинског материјала за извођење грађевинских радова
Комуналну таксу не плаћају корисници површина јавне намене у сврху постављања мањих
монтажних објеката и других објектата привременог карактера који плаћају закупнину по основу Уговора о
закупу , у складу са одредбама Одлуке о мањим монтажним и другим објектима привременог карактера на
територији општине Врбас.

Члан 5.
Локалне комуналне таксе наплаћују се приликом издавања одобрења за коришћење или коришћења
права предмета и услуга.
Без доказа о уплаћеној такси не може се издати тражено одобрење.
Члан 6.
Утврђивање висине и наплата локалне комуналне таксе за истицање фирме из члана 4. тачка 1. ове
Одлуке утврђено је посебном Одлуком Скупштине општине о локалној комуналној такси на истицање фирме.
Члан 7.
Утврђивање и наплату комуналне таксе из члана 4. тачка 2, 4 , 5 и 6 врши Општинска управа Врбас Одељење надлежно за издавање решења о привременом постављању објеката.
Утврђивање наплате комуналне таксе из члана 4. тачка 3. врши орган МУП-а - Полицијска станица
Врбас, орган надлежан за регистрацију возила.
Члан 8.
Ближе одредбе о висини, олакшицама, роковима и начину плаћања комуналних такси утврђују се
таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке.
Члан 9.
Надзор над спровођењем одредби из члана 4. став 1, тачка 2, 4, 5 и 6 врши Општинска управа ,
Одељење за инспекцијске послове и Одељење за финансије за буџет.
Члан 10.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(„Службени лист општине Врбас“, број 11/2014).
Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службеном листу општине Врбас“ .

ТАКСЕНА ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.
Наплата локалне комуналне таксе за истицање фирме из члана 4. тачка 1. ове Одлуке утврђена је
посебном Одлуком Скупштине општине о локалној комуналној такси на истицање фирме.
Тарифни број 2.
Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе на
јавној површини ( осим за за продају штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких
заната и производа домаће радиности),и то:
- за постављање расхладних уређаја и апарата за продају сладоледа, освежавајућих напитака , кокица и сл. ,
плаћа се комунална такса у износу од 50 динара/ m2 дневно,
- покретних и непокретних тезги за повремену продају робе плаћа се комунална такса у износу од 50 динара/
m2 дневно,
- покретних рекламних паноа плаћа се комунална такса плаћа се комунална такса у износу од 100 динара/ m2
дневно ,
- за кампове, постављање шатора , бина и других објеката привременог карактера за разне намене , плаћа се
комунална такса у износу од 50 динара/ m2 дневно ,
- за постављање рекламних витрина плаћа се комунална такса у износу од 1000 динара по започетом метру,
- за средства за забавне игре (забавни паркови, луна паркови, циркуси, рингишпили, вашар и слично), плаћа
се комунална такса у износу од 50 динара/ m2 , дневно.

НАПОМЕНА
Таксени обвезник из овог тарифног броја је свако правно или физичко лице које користи простор на
јавној површини у пословне или друге сврхе.
Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања дозволе за коришћење јавних површина.
Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Општинска управа Врбас - Одељење надлежно за
издавање решења о привременом постављању објеката.
Надлежни орган из претходног става неће издати дозволу за коришћење јавних површина док корисник
претходно не плати таксу из овог тарифног броја.
За коришћење јавне зелене површине, таксени износи утврђени овим тарифним бројем повећавају се
за 100%.

Тарифни број 3.
Држање моторних, друмских и прикључних возила (осим пољопривредних возила и машина ):

1. за теретна возила
-за камионе до 2 тоне носивости , 1250 дин.
-за камионе од 2 тоне до 5 тона носивости,основна такса 1250 динара + 250 динара за сваку тону преко 2 до 5
тона,
-за камионе од 5 тона до 12 тона носивости, основна такса 2000 динара + 250 динара за сваку тону преко 5 до
12 тона, а не више од 3670 динара.
-за камионе преко 12 тона носивости основна такса 3750
динара + 250 динара за сваку
тону преко 12 тона, а не више од 5240 динара.
2. за теретне и радне приколице ( за путничке аутомобиле)
3. за путничка возила
- до 1150 cm3
- преко 1150 cm3 до 1300 cm3
- преко 1300 cm3 до 1600 cm3
- преко 1600 cm3 до 2000 cm3
- преко 2000 cm3 до 3000 cm3
- преко 3000 cm3

300 дин.
300 дин.
600 дин.
1000 дин.
1400 дин.
3000 дин.
5000 дин.

4. за мотоцикле
- до
125 cm3
- преко 125 cm3 до 250 cm3
- преко 250 cm3 до 500 cm3
- преко 500 cm3 до 1200 cm3
- преко 1200 cm3

300 дин.
450 дин.
700 дин.
1200 дин.
1500 дин.

5. за аутобусе и комби бусеве 30 дин. по регистрованом седишту.
6. за прикључна возила,теретне приколице,полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз
одређених врста терета,
- до 1 тоне носивости
300 дин.
- од 1 до 5 тона носивости
500 дин.
- од 5 до 10 тона носивости
750 дин.
- од 10 до 12 тона носивости
1000 дин.
- преко 12 тона носивости
1400 дин.
7. за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1500 дин.
2000 дин.
2500 дин.
3000 дин.
4000 дин.

8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела 1000 дин.

НАПОМЕНА

Обвезник таксе из овог тарифног броја је свако правно и физичко лице на чије име се региструје возило.
Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње приликом регистрације возила код надлежног
органа за регистрацију возила уплатом таксе на одговарајући рачун буџета општине Врбас.
Без доказа о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју надлежни органа за регистрацију
возила не може извршити регистрацију возила.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за возила која су ослобођена плаћања друмарине.
За возила из овог тарифног броја из тачке 7. за вучна возила – тегљаче јавна предузећа која обављају
комуналну делатност плаћају таксу у износу од 50% од утврђене висине таксе.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се на тракторе, пољопривредна прикључна возила и друга
пољопривредна возила која се користе за обављање послова у пољопривреди.

Тарифни број 4.
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом , комунална такса се плаћа по m2 заузете јавне
површине и утврђује се по зонама утврђеним на следећи начин:
1.

2.
3.

Екстра зона -обухвата површине јавне намене у насељеном месту Врбас у следећим
улицама: Маршала Тита (од ул. И.Л. Рибара до ул. Густава Крклеца); Палих бораца (од
ул. С. Ковачевића до ул. Народног фронта); Густава Крклеца (од ул. С. Ковачевића до
Панонске улице)
I зона -обухвата површине јавне намене у насељеном месту Врбас изван екстра зоне
II зона -обухвата површине јавне намене у насељеним местима Б.Д. Поље, Змајево,
Равно Село, Куцура, Савино Село и Косанчић

по дану
15,00
дин/m2
по дану
12,00
дин/m2
по дану
10,00
дин/m2

НАПОМЕНА:
Комуналну таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период заузећа јавне површине до
уклањања грађевинског материјала.
Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се ако се заузимање јавне површине врши за
изградњу и одржавање коловоза или друге јавне површине, за отклањање хаварије на инсталацијама
водовода, канализације и топловода, као и за извођење радова на изградњи и реконструкцији водовода,
канализације и топловода, када се ови радови финансирају из средстава иностране помоћи по одређеним
донаторским програмима или по програмима јавних и јавних комуналних предузећа који се финансирају из
средстава буџета ЈЛС.
Комунална такса из овог тарифног броја утврђује се решењем општинске управе која врши наплату и
контролу наплате ове комуналне таксе, којим се одобрава заузеће јавне површине грађевинским материјалом
, а обрачунава се сразмерно времену на које је издато одобрење за заузеће јавне површине грађевинским
материјалом.

Уколико је заузеће јавне површине дуже од 30 дана, за сваки наредни дан плаћа се комунална такса
увећана за 30%.

Општинска управа Врбас
Одељење за инвестиције,
комуналне и грађевинске послове

