Скупштина општине Врњачка Бања на ___. седници одржаној дана ___.12.2017.године, на
основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007, 83/2014 - др.
закон и 101/2016 - др. закон), члана 25. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др.
закон, 103/2015 и 99/2016), члана 7., члана 11., члана 5. и члана 18. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Службени гласник РС", 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014
- усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн., 104/2016 др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.) и члана 36. Статута Општине Врњачка Бања ("Службени
лист Општине Врњачка Бања", број 23/16-пречишћен текст), донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О
ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овим одлуком врше се измене и допуне Одлуке о локалним комуналним таксама ("Службени
лист општине Врњачка Бања'', број 22/12, 20/13, 21/14, 15/15 и 27/16) – у даљем тексту: Одлука, и
Таксена тарифа која је саставни део Одлуке.
Члан 2.
У члану 4. Одлуке, текст: ,,надлежног одељења'' мења се у текст: „надлежне организационе
јединице“.
Члан 3.
У члану 7 Одлуке иза тачке 8. дадаје се нова тачка 9. која гласи:
„
1. За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе – за заузеће јавне површине „полигона за обуку кандидата за возаче“
„
Члан 4.
Члан 8 меања се и гласи:
„Комуналне таксе из члана 7. тачке 2., 4., 6., 7., и 8. утврђују се у дневном износу, а за тачке 1., 3.
и 5. у годишњем износу, док се такса за тачку 9. утврђује у месечном или годишњем износу.“
Члан 5.
У члану 9. став 1 Одлуке иза броја „3“ додаје се везник и број „и 9“.
У члану 9. став 7. се мења и гласи: ''Организациона јединица надлежна за инспекцијске послове
(комунална инспекција) у поступку контроле
дужна је да достави примерак записника
организационој јединици надлежној за локалне јавне приходе Општинске управе, ради доношења
решења о задужењу таксом са следећим подацима, за случајеве из предходног става овог члана:
- за правна лица : назив, одговорно лице у правном лицу, ПИБ, матични број правног лица, текући
рачун, тачна адреса седишта правног лица.
- за физичка лица: име и презиме, ПИБ, матични број, броја личне карте, текући рачун, назив радње
са тачном адресом, делатност.''
Члан 6.
У члану 18. Одлуке иза става 6. додаје се нови став 7. који гласи:
„Таксене тарифе које су утврђене за мала правна лица примењују и за правна лица која су
разврстана у микро правна лица у складу са законом којим се уређује рачуноводство.“
Члан 7.
Члан 25 мења се и гласи:
„Новчаном казном од 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

– надлежном органу Општинске управе општине Врњачка Бања не поднесе или не поднесе у
прописаном року, пријаву за утврђивање обавезе по основу таксених обавеза које се утврђују у
годишњем износу (члан 9. став 1. одлуке);
– надлежном органу Општинске управе општине Врњачка Бања не поднесе или не поднесе у
прописаном року, пријаву за утврђивање обавезе по основу таксених обавеза из тарифног броја 10:
– надлежном органу Општинске управе општине Врњачка Бања не пријави или не пријави у
прописаном року сваку насталу промену (члан 9. став 3. одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном казном
од 25.000 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 75.000 динара.“
Члан 8.
Таксена тарифа која је саставни део ове Одлуке, мења се и гласи:
„
ТАКСЕНАТАРИФА
ТАРИФНИ БРОЈ 1
За истицање фирме на пословном простору комунална такса утврђује се у годишњем износу и то:
1.
Средња правна лица, као и предузетници и мала 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 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), фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу и то:
•
•
•
•
•
•

Екстра зона.....................................92.500 динара
Прва зона .......................................88.200 динара
Друга зона .....................................82.400 динара
Трећа зона .....................................75.400 динара
Четврта зона ..................................70.200 динара
Остала насељена места.................25.800 динара

2.
Велика 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
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), фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од 138.800 динара у свим зонама.
3.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и
мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају
делатност 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.................462.900 динара.
НАПОМЕНА:
1. Зоне су регулисане Одлуком о одређивању зона на територији општине Врњачка Бања (''Сл.лист
општине Врњачка Бања'', бр.2/15), које су утврђене Генералним планом Врњачке Бање 2005-2021.

2.
Утврђивање, наплату и контролу врши организациона јединица за локалне јавне приходе
Општинскле управе. Комунална такса из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун бр.840716111843-35, комунална такса за истицање фирме на пословном простору.
ОЛАКШИЦЕ:
Обвезницима комуналне таксе се у првој години пословања врши њено умањење у висини од 50%.
Година пословања утврђује се у односу на дан регистровања обвезника (12 месеци). Олакшица се
уводи за обвезника комуналне таксе на фирму у односу на оснивача или власника фирме који остварује
право само на олакшицу за једну фирму.
Олакшице у висини од 100% утврђују се за следеће обвезнике:
1. јавне установе и јавна предузећа чији је оснивач Општина Врњачка Бања.
2. предузетници који обављају делатност старих заната и домаће радиности,
3. спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне рганизације, црвени крст и остале непрофитне
организације.
Такса за истицање фирме на пословном простору под тачком 1. умањује се предузетницима за
30% и малим правним лицима за 20%.
Такса за истицање фирме на пословном простору под тачком 3. умањује се правним лицима и
предузетницима за делатност дистрибуције запаљивих течности и гасова и нафте и нафтних деривата и
хемикалија капацитета 50м3 за 90%.
ТАРИФНИ БРОЈ 2
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају општини Врњачка Бања
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) утврђује се у дневном износу по зонама и то:
1. Средња правна лица, као и предузетници и мала 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 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), и то:
•
Екстра зона..................................... 55 динара
•
Прва зона ....................................... 53 динара
•
Друга зона ..................................... 48 динара
•
Трећа зона ..................................... 45 динара
•
Четврта зона .................................. 43 динара
•
Остала насељена места.................. 33 динара
2. Велика 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
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 износу од 80 динара у свим зонама.
3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и мала
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, производња цемента, поштанских, мобилних
и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања и
ноћних барова и дискотека, и то:
•
За 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........................270 динара.
НАПОМЕНА:
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице чија је фирма односно рекламни пано
истакнут, на основу решења издатог од стране надлежног органа Општинске управе за локалне јавне
приходе, а по предходно издатом одобрењу Општинске управе–Одељења надлежног за послове
урбанизма.

2. Општинска управа–организациона јединица за послове урбанизма дужно је да један примерак
одобрења за истицање и исписивање фирме ван пословног простора, односно рекламног паноа достави
Општинској управи–организационој јединици надлежној за локалне јавне приходе са следећим
подацима:
за правна лица: назив, одговорно лице у правном лицу, ПИБ, матични број правног лица и
текући рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност.
за физичка лица: име и презиме, порески индетификациони број, матични број, текући рачун,
број личне карте и назив радње са адресом, делатност.
3. Комунална такса из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун број:
840-716112843-42, комунална акса за истицање фирме вам пословног простора.
ТАРИФНИ БРОЈ 3
Износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим
износима на годишњем нивоу:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости...............................................................1.690 динара,
- за камионе од 2 т до 5 т носивости....................................................2.250 динара,
- за камионе од 5 т до 12 т носивости.................................................. 3.940 динара,
- за камионе преко 12 т носивости....................................................... 5.620 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле).................560 динара;
3) за путничка возила:
- до 1.150 цм3........................................................................................... 560 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3.............................................................1.120 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3.............................................................1.680 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3............................................................ 2.250 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3............................................................ 3.400 динара,
- преко 3.000 цм3 ...................................................................................5.620 динара;
4) за мотоцикле:
- до 125 цм3 .............................................................................................450 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 ...................................................................670 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 .................................................................1.120 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 ..............................................................1.360 динара,
- преко 1.200 цм3 .................................................................................1.680 динара;
.
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 .....................................................................................450 динара,
- од 1 т до 5 т носивости .....................................................................780 динара,
- од 5 т до 10 т носивости ................................................................1.070 динара,
- од 10 т до 12 т носивости ..............................................................1.470 динара,
- носивости преко 12 т .....................................................................2.250 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата ............................................. 1.680 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата .......................................2.250 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата .....................................2.830 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата ...................................3.400 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата ......................................4.520 динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела ................1.120,00 динара.

НАПОМЕНА:
1. Комунална такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу и наплаћује у поступку
регистрације возила од стране органа надлежног за регистрацију возила.
2. Ако носивост теретног возила и теретне приколице није изражена у целим тонама, такса
се плаћа у носивости у целим тонама, тако што се носивост до пола тоне не узима у обзир, а ностивост
преко пола тоне сматра се као цела тона.
3. За возила која се привремено региструју за време краће од 12 месеци, плаћа се сразмерни део таксе
за то време.
4. Не плаћа се комунална такса из овог тарифног броја за возила државних органа и органа локалне
самоуправе, организација и установа и јавних предузећа за специјална возила која су у непосредној
фунцији обављања делатности, пољопривредне машине и машине која се региструју и служе искључиво
за сопствене потребе у пољопривреди, као и за путничка возила и друга превозна средства инвалидних
и хендикепираних лица са 80% и више телесног оштећења или код којих посто- ји телесно оштећење
које има за последицу неспособност доњих екстремитета (ногу) од 60% или више, а која им служе за
личну употребу.
5. Комунална такса за коришћење јавне површине за пролаз мини воза неће се наплаћивати приликом
његове регистрације, већ ће се наплаћивати до 5. у текућем месецу за претходни месец по решењу
организационе јединице Општинске управе надлежне за послове саобраћаја у износу од 76.500 динара
месечно по једном мини возу. Ова такса се наплаћује у периоду од 1. маја до 30.септембра.
Уколико превоз мини возом обавља јавно предузеће које је основала општина Врњачка Бања, ова
такса се неће наплаћивати.
6. Комунална такса за коришћење јавне површине за пролаз фијакера за туристичко разгледање
Врњачке Бање плаћа се у износу од 1.300,00 дин. месечно по запрези односно фијакеру на начин и по
процедури из претходне тачке.
7. Комунална такса из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун број: 840-714513843-04,
комунална такса за држање моторних возила.
ТАРИФНИ БРОЈ 4
За 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 радиност, и осим делатности које су наведене у тарифном броју 9 и 10, од сваког целог или
започетог метра квадратног коришћеног простора, утврђује се комунална такса у дневном износу и то:
- Екстра зона :
Врњачка улица од почетка променаде (шеталишта) до виле Сан
(укључујући обе)..................................................................................................48,00 дин.
Немањина улица...................................................................................................43,00 дин.
Остали делови екстра зоне .................................................................................37,00 дин.
- Прва зона
......................................................................................................32,00 дин.
- Друга зона ........................................................................................................27,00 дин.
- Трећа зона ........................................................................................................16,00 дин.
- Четврта зона....................................................................................................... 10,00 дин.
- Остала насељена места.......................................................................................10,00 дин.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу .
2. За постављењe башти за период ван туристичке сезоне од 15.03. – 31.05. и од 01.09. – 31.10., таксени
обвезник плаћа таксу у висини од 50% износа прописаног овим тарифним бројем, осим за баште које су
затворене за које се плаћа пуни износ комуналне таксе.
3. Захтеви за постављање баште подносе се организационој јединици надлежној за послове урбанизма,
које пре издавања одобрења доставља одељењу надлежном за послове локалних јавних прихода

извештај о испуњености услова за постављање баште, а ради издавања решења о комуналној такси које
је саставни део одобрења.
4. У случају када обвезник ове таксене тарифе изврши једнократну уплату обавезе-задужења на
годишњем нивоу, у року од 15 дана од дана пријема решења стиче право на попуст од 20%.
5. Комунална такса из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун број: 840-741531843-77,
комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе.
ТАРИФНИ БРОЈ 5
За држање средстава за игру (забавне игре) утврђује се комунална такса у дневном износу, и то:
- за аутомате, комјутерске и остале игре.........................................................125,00дин.
- за билијар, флипере и сл. ................................................................................ 85,00дин.
НАПОМЕНА:
1. Такса по овом тарифном броју плаћа се у дневном износу по апарату. Таксени обвезник је дужан да
пријави апарате за забавне игре организационој јединици Општинске управе надлежној за локалне
јавне приходе пре почетка коришћења истих. Пријава садржи :
- за правна лица: назив, одговорно лице у правном лицу, ПИБ, матични број правног лица и текући
рачун, тачну адресу седишта правног лица, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и серијски
број апарата и датум почетка рада средстава за игру.
- за физичка лица: име и презиме, ПИБ , матични број текући рачун, број личне карте, назив радње са
тачном адресом, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и серијски број апарата и датум
почетка рада средстава за игру.
2. Контролу држања апарат за игру врши комунална инспекција Општинске управе. По извршеној
контроли, комунална инспекција доставља извештај организационој јединици Општинске управе
надлежној за локалне јавне приходе ради доношења решења о задужењу таксеном обавезом.
3. Комунална такса из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун број:
840-714572843-29, комунална такса за држање средстава за игру.
ТАРИФНИ БРОЈ 6
За коришћење простора за полазна такси стајалишта плаћа се комунална такса у годишњем
износу од 4.800,00 динара.
За пролаз, заустављање и паркирање возила у улицама којима је забрањено засутављање,
паркирање и пролаз возила, ради доставе робе, а према одобрењу организационе јединице Општинске
управе надлежне за послове саобраћаја, плаћа се комунална такса по сату (сваком започетом сату)
коришћења простора и то:
- за путничке аутомобиле и комбије...............................................73,00 дин.
- за теретна моторна возила...........................................................260,00 дин.
За пролаз, заустављае и паркирање у улицама у којима је забрањено заустављање, паркирање и
пролаз истих, ван термина за снабдевање објеката предвиђених Одлуком о саобраћају на територији
општине Врњачка Бања, ради доставе робе, а по претходно прибављеној сагласности Извршног органа,
плаћа се комунална такса по сату (сваком започетом сату) коришћења простора и то:
- за путничке аутомобиле...............................................................145,00 дин.
- за теретна моторна возила............................................................610,00 дин.
За пролаз моторних возила улицама забрањеним за саобраћај ових возила плаћа се комунална
такса у износу од 124,00 дин по појединачном проласку возила.
НАПОМЕНА:
1. Наплаћени износ таксе уплаћује се у корист уплатног рачуна број 840-741532843-84, комунална такса
за коришћење простора за паркирање моторних возила.
2. Такса по ставу 1 овог тарифног броја плаћа се у годишњем износу приликом издавања одобрења за
обављање делатности ауто-такси превоза од стране организационе јединице Општинске управе
надлежне за послове саобраћаја, а у корист уплатног рачуна из тачке 1.напомене.
3. Такса по ставу 2., 3. и 4. овог тарифног броја плаћа се приликом издавања решења којим се одобрава
коришћење простора односно улица из наведених ставова у корист уплатног рачуна из тачке
1.напомене.

ТАРИФНИ БРОЈ 7
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и других објеката
привременог коришћења, утврђује се комунална такса за сваки m2 заузете површине у износу од
29,00 дин. дневно.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник површина за постављање кампова, шатора и
других сличних објеката.
2. Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници слободних површина за организовање
хуманитарних, културних и спортских приредби и манифестација.
3. Правно или физичко лице плаћа таксу на основу решења издатог од стране организационе јединице
Општинске управе надлежне за послове урбанизма у поступку издавања одобрења за поставњање
кампова, шатора и других објекта.
4. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то препочетка коришћења
слободне површине на уплатни рачун број 840-741533843-91, комунална такса за коришћење слободних
површина за кампове.
ТАРИФНИ БРОЈ 8
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење радова н јавним
површинама, утврђује се комунална такса у дневном износу и то:
-при изградњи објеката по m2 заузете површине........................................................290,00 дин
-при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара по m2.......290,00 дин
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног броја је инвеститор и исту плаћа од дана заузећа јавне
површине до завршетка градње. Обавезу утврђује организациона јединица Општинске управе надлежна
за послове урбанизма и иста се уплаћује приликом издавања решења.
2. Обвезник таксе из алинеје 2. овог тарифног броја је инвеститор и исту плаћа од почетка раскопавања
јавне површине. Обавезу утврђује организациона јединица Општинске управе надлежна за послове
урбанизма и иста се уплаћује приликом издавања решења.
3. Комунална такса из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун број 840-741535843-08,
комунална такса за заузеће јавне површине грађевинским материјалом.''
ТАРИФНИ БРОЈ 9
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе – за заузеће јавне површине „полигона за обуку кандидата за возаче“ утврђује се такса у месечном
износу од 5.000,00 динара, односно 60.000,00 годишње.
НАПОМЕНА:
1. Обвезник таксе из овог Тарифног броја су правна лица и предузетници који обављају делатност обуке
кандидата за возаче. Таксени обвезник је дужан да пријави регистарске ознаке возила на којима се
кандидати обучавају организационој јединици Општинске управе надлежној за послове саобраћаја пре
почетка коришћења истих.
Пријава садржи :
- за правна лица: назив, одговорно лице у правном лицу, ПИБ, матични број правног лица и текући
рачун, тачну адресу седишта правног лица, регистарски број возила и датум почетка и завршетка
коришћења јавне површине „полигона за обуку кандидата за возаче“.
- за физичка лица: име и презиме, ПИБ , матични број текући рачун, број личне карте, назив радње са
тачном адресом, регистарски број возила и датум почетка и завршетка коришћења јавне површине
„полигона за обуку кандидата за возаче“.
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се у месечном или у годишњем износу приликом издавања
решења којим се одобрава коришћење простора јавне површине „полигона за обуку кандидата за
возаче“ од стране организационе јединице Општинске управе надлежне за послове саобраћаја, у
складу са начином за који се определи обвезник ове таксе (подношење захтева за временски период од
месец дана или подношење захтева за временски период од једне године).

3. Комунална такса из овог тарифног броја уплаћује се на уплатни рачун број: 840-741531843-77,
комунална такса за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе.
„
Прелазне и завршне одредбе
Члан 9.
Обавезује се Секретар скупштине да сачини пречишћен текст Одлуке.
Члан 10.
Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине''.

Образложење
1. Правни основ за доношење Одлуке
Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама садржан је у одредбама
члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", 129/2007, 83/2014 - др. закон и
101/2016 - др. закон), члана 25 Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број 54/2009,
73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон,
103/2015 и 99/2016), члана 7., члана 11., члана 15. и члана 18. 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., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин. изн.,
104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.) и члана 36. Статута Општине Врњачка Бања
("Службени лист Општине Врњачка Бања", број 23/16).
2. Разлог за доношење одлуке.
Предлогом Одлуке о изменама и допунама врши се годишње усклађивање локалних комуналних
такси са параметрима макроекономске политике који је усвојила Влада Републике Србије. Према
Упутству за припрему одлуке о буџету локалне власти дати су параметри за планирање буџета, од којих
се за планирање прихода могу користити пројекција кретања потрошачких цена (крај периода)
пројекција за 2018.г. која износи 3,0%. Пројектован је реални раст ДБП-а од 3,5%. Изведени параметар
номинални раст БДП-а од 6,4%. Ови параметри били су полазна основа за пројектовање локалних
комуналних такси за 2018.г. и њихов предложени раст је око 3% просечно, дакле испод максимално
могућег годишњег усклађивања. Највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина прописани Законом о
финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин. изн., 104/2016 - др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.), усклађују се годишњим
индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра
2016. године до 30. септембра 2017. године, а на основу Усклађених највиших износа локалне
комуналне таксе за држање друмских и прикључних возила, осим пољопривредних машина које је
донела Влада РС, а што се предлаже овим изменама и допунама одлуке. Изражено у процентима
предложено усклађивање је око 3%. Комунална такса за истицање фирме усклађена је са просечном
зарадом у периоду јануар – август 2017.г. према званичним статистичким подацима (Статистичко
саопштење број 265 - год. LXVII, 25.09.2017.) а како је предвиђено у Закону о финансирању локалне
самоуправе која за наведени период износи 46.296 динара.
3. Промене које се предлажу у нормативном делу одлуке
У нормативном делу одлуке извршено је усклађивање назива унутрашњих организационих
јединица односно њихове надлежности са новом организацијом Општинске управе. Такође извршено
проширење таксених основа увођењем нове таксене тарифе којa се односi на коришћење простора на

јавним површинама или испред пословних просторија у пословне – за заузеће јавне површине
„полигона за обуку кандидата за возаче“.
У делу казнених одредби врши се усклађивање са новим законом којим су регулисани
прекршаји, тако да се у овој одлуци прописују казне за не поступање по овој одлуци од стране
појединих таксених обвезника. Ова мера се предлаже како би се допринело ажурнијем вођењу базе
таксених обвезника и бољој наплати комуналних такси.
4. Преглед постојећих таксених тарифа и таксених тарифа које се предлажу новом одлуком
ТАРИФНИ БРОЈ 1
Истицање фирме на пословном простору комунална такса утврђује се у годишњем износу и то:
1

Средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000
(осим предуз.и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и
трговине нафтом и дериватима производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине
на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, телефонских и мобилних услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу и то:
Постојећи
Нови
Зона
Увећање
Индеx
износ
износ
ЕКСТРА ЗОНА
89.500
3.000
92.500
103,35
ПРВА ЗОНА
85.400
2.800
88.200
103,28
ДРУГА ЗОНА
79.800
2.600
82.400
103,26
ТРЕЋА ЗОНА
73.000
2.400
75.400
103,29
ЧЕТВРТА ЗОНА
68.000
2.200
70.200
103,24
ОСТАЛА НАСЕЉЕНА МЕСТА

2

3

Велика правна лица (осим предуз.и правних лица која
обављају делатности банкарстав, осигурања имовине и
лица, производње и трговине нафтом и дериватима
нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских,
телефонских и мобилних услуга, електропривреде,
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу, у свим зонама, у износу
од:
Правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала
правна лица у смислу закона којим се утврђује
рачуноводство и предузетници а обављају делатности
банкарства, осигурања имовине и лица, нафтом и
дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента,
поштанских, телефонских и мобилних услуга,
електропривреде, казина коцкарница, кладионица, бинго
сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу
у износу од:

25.000
Постојећи
износ

134.200
Постојећи
износ

447.500

800
Увећање

4.600
Увећање

15.400

25.800
Нови
износ

138.800
Нови
износ

103,20
Индеx

103,43
Индеx

462.900

ТАРИФНИ БРОЈ 2
Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и просторима који припрадају Општини Врњачка Бања (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.) утврђује се у дневном износу по зонама и то:
Средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000
1
динара
(осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица,

103,44

2

3

производње
и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електро-привреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуг и ноћних барова и дискотека), и то
Постојећи
Нови
Зона
Увећање
Индеx
износ
износ
ЕКСТРА ЗОНА
55
0
55
100,00
ПРВА ЗОНА
53
0
53
100,00
ДРУГА ЗОНА
48
0
48
100,00
ТРЕЋА ЗОНА
45
0
45
100,00
ЧЕТВРТА ЗОНА
43
0
43
100,00
ОСТАЛА НАСЕЉЕНА МЕСТА
33
0
33
100,00
Постојећи
Нови
Увећање
Индеx
износ
износ
Велика правна лица (осим предуз.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,
телефонских и мобилних услуга, електропривреде, казина
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу, у свим зонама
80
0
80
100,00
Правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у велика, средња и мала правна
лица у смислу закона којим се утврђује рачуноводство
и предузетници а обављају делатности банкарстав,
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом
и дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента, поштанских,
телефонских и мобилних услуга, електропривреде, казина
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека, и то: за банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом
и дериватима нафте, производње и трговине на велико
дуванским производима, производње цемента, поштанских,
телефонских и мобилних услуга, електропривреде, казина
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека

Постојећи
износ

Увећање

270

0

ТАРИФНИ БРОЈ 3
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима на годишњем
нивоу:
РЕД.БР
Постојећи
Врста возила
Увећање
.
износ
1
Теретна возила
за камионе до 2 тоне носивости
1.640
50
за камионе од 2 до 5
тона
2.180
70
за камионе од 5 до 12
тона
3.820
120
за камионе преко 12
тона
5.450
170
2
за теретне и радне приколице (за
путничке аутомобиле)
540
20
3
За путничка возила
до 1150цм3
540
20
преко 1150цм3 до
1300цм3
1.090
30

Нови
износ

Индеx

270

Нови
износ

Индеx

1.690

103,05

2.250

103,21

3.940

103,14

5.620

103,12

560

103,70

560

103,70

1.120

102,75

4

5
6

7

8

преко 1300цм3 до
1600цм3
преко 1600цм3 до
2000цм3
преко 2000цм3 до
3000цм3
преко 3000цм3
За мотоцикле
до 125 цм3
преко 125цм3 до 250цм3
преко 250цм3 до 500цм3
преко 500 цм3 до 1.200
цм3
преко 1.200 цм3
За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту
За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице
и специјалне теретне приколице за превоз одређених
врста терета:
до 1 тоне носивости
од 1 до 5 тона носивости
од 5 до 10 тона
носивости
од 10 до 12 тона
носивости
преко 12 тона
За вучна возила
(тегљаче)
санга мотора до 66 киловата
снага мотора од 66 до 96 киловата
снага мотора од 96 до 132 киловата
снага мотора од 132 до 177 киловата
снага мотора преко 177 киловата
за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз
реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана спец.
возила за превоз пчела

1.630

50

1.680

103,07

2.180

70

2.250

103,21

3.290
5.450

110
170

3.400
5.620

103,34
103,12

440
650
1.080

10
20
40

450
670
1.120

102,27
103,08
103,70

1.310
1.620

1.360
1.680

50

50
60
0

50

103,82
103,70
100,00

440
760

10
20

450
780

102,27
102,63

1.040

30

1.070

102,88

1.420
2.180

50
70

1.470
2.250

103,52
103,21

1.630
2.180
2.740
3.290
4.380

50
70
90
110
140

1.680
2.250
2.830
3.400
4.520

103,07
103,21
103,28
103,34
103,20

0

1.120

1.120

ТАРИФНИ БРОЈ 4
Комунална такса за 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 од сваког целог или започетог метра квадратног коришћеног простора
РЕД.БР
.
1

Зоне
За постављање летњих башти:
ЕКСТРА ЗОНА
Врњачка улица од Креди банке до виле Сан (укључујући обе)
Немањина улица
Остали делови екстра
зоне
ПРВА ЗОНА
ДРУГА ЗОНА
ТРЕЋА ЗОНА
ЧЕТВРТА ЗОНА
ОСТАЛА НАСЕЉЕНА МЕСТА

ТАРИФНИ БРОЈ 5
За држање средстава за игру (забавне игре) утврђује се комунална такса, и то:

Постојећи
износ

Увећање

Нови
износ

47
42

1
1

48
43

102,13
102,38

36
31
26
15
10

1
1
1
1
0

37
32
27
16
10

102,78
103,23
103,85
106,67
100,00

10

0

10

100,00

Индеx

РЕД.БР
.
1
2

Опис
За аутомате, компјутерске и остале игре
За билијар, флипере и
сл.

Постојећи
износ
118

7

Нови
износ
125

5

85

Увећање

80

Индеx
105,93
106,25

ТАРИФНИ БРОЈ 6

За коришћење простора за полазна такси стајалишта плаћа се
комунална такса у годишњем износу

Постојећи
износ
4.635

Увећање
165

За пролаз, заустављање и паркирање возила у улицама у којима је забрањено заустављање, паркирање
и пролаз возила, ради доставе робе, а према одобрењу надлежног органа за послове саобраћаја, плаћа
се комунална такса по сату (сваком започетом) коришћења простора и то:
Постојећи
Увећање
износ
Врста возила
за путничке аутомобиле и комбије
70
3
за теретна моторна
возила
250
10

Нови
износ
4.800

Нови
износ
73
260

За пролаз, заустављање и паркирање возила у улицама у којима је забрањено заустављање, паркирање и
пролаз истих, ван термина за снабдевање објеката предвиђених Одлуком о саобраћају на територији
општине Врњачка Бања, ради доставе робе, а по претходно прибављеној сагалсности Извршног органа,
плаћа се комунална такса по сату (сваком започетом сату) коришћења простора и то:
Постојећи
Нови
Увећање
износ
износ
Врста возила
за путничке аутомобиле
139
6
145
за теретна моторна
возила
587
23
610

За пролаз моторних возила улицама забрањеним за саобраћај ових
возила плаћа се комунална такса, по појединачном проласку возила

Постојећи
износ
118

Увећање
6

Нови
износ
124

Индеx
103,56

Индеx
104,29
104,00

Индеx
104,32
103,92
Индеx
105,08

ТАРИФНИ БРОЈ 7
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора и других објеката привременог
коришћења, утврђује се комунална такса за сваки м2 заузете површине у износу од 28 динара дневно.
РЕД.БР
.
1

Опис
Такса по м2 дневно

Постојећи
износ
28

Увећање
1

Нови
износ
29

Индеx
103,57

ТАРИФНИ БРОЈ 8
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење радова на јавним површинама,
утврђује се комунална такса у дневном износу и то:
РЕД.БР
.
Опис
1
при изградњи објеката по м2 заузете површине
2
при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и
тротоара по м2

Постојећи
износ
278
278

12

Нови
износ
290

12

290

Увећање

ТАРИФНИ БРОЈ 9

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне
сврхе – за заузеће јавне површине „полигона за обуку кандидата за возаче“ утврђује се такса у
месечном износу

Индеx
104,32
104,32

РЕД.БР
.
1

Опис

за заузеће јавне површине „полигона за обуку
кандидата за возаче“ месечно или
за заузеће јавне површине „полигона за обуку
кандидата за возаче“ годишње

Постојећи
износ

Увећање

Нови
износ

Индеx

5.000

60.000

4. Економски ефекти ове одлуке
За спровођење ове одлуке потребна су финансијска средства која су обезбеђена Одлуком о
буџету за 2018.г. у оквиру раздела Општинске управе који служе за финансирање администрирања
изворних локалних јавних прихода и уобичајено се јављају сваке године.
5. Ступање на снагу
Предлаже се да ова одлука ступи на снагу даном објављивања у "Службеном листу општине
Врњачка Бања" . Нарочито оправдани разлози за раније ступање на снагу ове одлуке, у смислу члана
196. Устава Републике Србије, састоје се у потреби да се обезбеди несметано функционисање и
финансирање органа и организација локалне самоуправе. Стога је ради обезбеђења финансирања
остваривања права и дужности општине Врњачка Бања утврђених Уставом и законом, потребно да се
омогући несметано остваривање прихода буџета, с обзиром да фискална година почиње од 1. јануара
2018. године.
ШЕФ ОДСЕКА
Зоран Дунић
Аналитичар буџета
Владимир Стаменчић
НАЧЕЛНИК
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
Славиша Пауновић

