
„На  основу  члана  20.  став  1.  тачка  4.  и  члана  32.  став  1.  тачка  6.    Закона  о 
локалној  самоуправи  („Сл.  гласник  РС“,  бр.129/07),  чланова  6.,  11.  и  18.  Закона  о 
финансирању  локалне  самоуправе  („Сл.гласник  РС“,бр.  62/2006,  47/2011  и  93/2012), 
члана 42. став 1. тачка 7. и члана 124. Статута општине Горњи Милановац ("Службени 
гласник општине Горњи Милановац",бр. 20/08 и 3/11) и члана 131. став 2. Пословника 
Скупштине  општине  Горњи  Милановац  („Службени  гласник  општине  Горњи 
Милановац“,  бр.  21/08,  21/09  и  3/11),  Скупштина  општине  Горњи  Милановац,  на 
седници одржаној ___2012. године, донела је 

ОДЛУКУ 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

(нацрт) 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 1. 
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета 

и  услуга  на  територији  општине  Горњи  Милановац  и  утврђује  настанак  таксене 
обавезе,  обвезници,  као  и  висина,  олакшице,  рокови  и  начин  плаћања  локалне 
комуналне таксе. 

Члан 2. 
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије 

је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Члан 3. 
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за 

чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
Таксена обавеза престаје даном привременог или трајног престанка коришћења 

права, предмета или услуге. 

Члан 4. 
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга 

од  стране  државних  органа  и  организација,  органа  и  организација  територијалне 
аутономије и јединице локалне самоуправе. 

Члан 5. 
Локалне комуналне таксе уводе се за: 

1.  Истицање фирме на пословном простору; 
2.  Држање  моторних  друмских  и  прикључних  возила,  осим  пољопривредних 

возила и машина; 
3.  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; 

4.  Држање средстава за игру („забавне игре“); 
5.  Заузеће  јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 

радова.



Члан 6. 
Локалне коминалне таксе из члана 5. ове одлуке плаћају се у роковима, и то: 
  из тачке 1. до 15ог у месецу за предходни месец; 
  из тачке 2. приликом регистрације возила; 
  из тачке 3. приликом издавања решења о коришћењу простора; 
  из тачке 4. до 15ог у месецу за предходни месец; 
  из тачке 5. приликом добијања решења о одобрењу изградње, реконструкције 

или адаптације грађевинског објекта. 

Члан 7. 
Локалне  комуналне  таксе  из  члана  5.  ове Одлуке  представљају  приход  буџета 

општине Горњи Милановац. 
Уплата прихода од локалних коминалних такси  врши се у новцу на одговарајуће 

уплатне рачуне прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату 
јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна (у даљем тексту: Правилник). 

Члан 8. 
У  погледу  начина  утврђивања  локалне  комуналне  таксе,  обрачуна,  рокова  за 

плаћање,  наплате,  обрачуна  камате,  застарелости  и  осталог,  примењују  се  одредбе 
Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Оно што није посебно регулисано овом одлуком, примењују се одредбе Закона о 
локалној самоуправи и Закона о општем управном поступку. 

Члан 9. 
Обвезници локалне комуналне таксе која се плаћа у годишњем износу, дужни су 

да  поднесу  пријаву  за  утврђивање  обавезе  по  основу  комуналне  таксе  надлежном 
органу најкасније до 15. марта у години за коју се врши утврђивање таксе, односно у 
року  од  8  дана  од  дана  рока  коришћења  права,  предмета  и  услуга  за  које  је  уведена 
локална комунална такса. 

Обвезник локалне комуналне таксе дужан  је да сваку насталу промену пријави 
надлежном органу у року од 8 дана од дана настанка промене. 

Члан 10. 
Наплату локалне комуналне таксе из члана 5. ове Одлуке, врши: 
 из тачке 1. Пореско одељење Општинске општине Горњи Милановац; 
 из тачке 2. орган надлежан за регистрацију друмских, моторних и прикључних 

возила; 
 из тачке 3. Пореско одељење Општинске управе општине Горњи Милановац; 
 из тачке 4. Пореско одељење Општинске управе општине Горњи Милановац; 
  из  тачке  5.  орган  надлежан  за  доношење  решења  о  одобрењу  изградње, 

реконструкције или адаптације грађевинског објекта. 

Члан 11. 
Предузетници  и  правна  лица  која  су  према  закону  којим  се  уређује 

рачуноводство разврстана у мала правна лица, а имају годишњи приход до 50.000.000 
динара  (осим  предузетника  и  правних  лица  која  обављају  делатности:  банкарства; 
осигурања имовине и лица; трговине нафтом и дериватима нафте; трговине на велико 
дуванским  производима;  поштанских,  мобилних  и  телефонских  услуга; 
електропривреде;  казина,  коцкарница,  кладионица,  бинго  сала и  пружања коцкарских



услуга и ноћних барова и дискотека), не плаћају комуналну таксу за истицање фирме на 
пословном простору. 

Локална  комунална  такса  из  члана  5.  тачка  3.  ове Одлуке,  плаћа  се  по  зонама 
одређеним у складу са Одлуком о критеријумима и мерилима за утврђивање накнаде за 
уређивање грађевинског земљишта. 

Члан 12. 
Саставни део ове одлуке представља Тарифник о локалним комуналним таксама 

утврђеним за поједина права, предмете и услуге. 

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 13. 
Новчаном  казном  од  50.000,00  до  1.000.000,00  динара  казниће  се  за  прекршај 

обвезник таксе за истицање фирме на пословном простору – правно лице ако: 
1)  Пореском одељењу не поднесе, поднесе непотпуну или не поднесе у прописаном 

року пријаву за утврђивање накнаде и не пријави све касније измене података од 
значаја за  утврђивање и наплату комуналне таксе  у предвиђеном року  (члан 9. 
Одлуке) 

2)  Не плати у прописаном року локалну комуналну таксу ( Члан 10. Одлуке). 

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу 
новчаном казном у износу од 2.500,00 динара до 75.000,00 динара. 

Новчаном  казном од  5.000,00  динара  до  250.000,00  динара  казниће  се  таксени 
обвезник – предузетник ако учини прекршаје из става 1. овог члана. 

Новчаном  казном  од  2.500,00  динара  до  75.000,00  динара  казниће  се  физичко 
лице ако учини прекршаје из става 1. овог члана. 

III  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
Даном  ступања  на  снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  локалним 

комуналним таксама („Службени гласник општине Горњи Милановац, бр.  20/08, 30/08, 
26/09 и 24/11). 

Члан 15. 
Ова  Одлука  ступа  на  снагу  осмог  дана  од  дана  објављивања  у  „Службеном 

гласнику општине Горњи Милановац“, а примењиваће се од 1. јануара 2013. године.“ 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни брoj 1 

(1) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана 
у велика, средња и мала правна лица, као и преузетници, комуналну таксу за истицање 
фирме на пословном простору и пословним јединицама плаћају на годишњем нивоу, и 
то за следеће делатности: 

1)  За  делатност  производње  и  трговине  нафтом  и  нафтним  дериватима  ТНГ 
(течни нафтни гас) –  у износу од 300.000,00 динара, 

2)  За делатност банкарских и других финансијских послова, осигурања имовине 
и лица –  у износу од 300.000,00 динара, 

3)  За делатност производње и трговине на велико дуванским производима –  у 
износу од 300.000,00 динара, 

4)  Заступници мобилне телефоније –  у износу од 300.000,00 динара, 
5)  Организатори  игара  на  срећу  (коцкарнице,  спортске  кладионице,  томбола, 

бинго сала, казина, рулети) –  у износу од 300.000,00 динара, 
6)  За делатности из области ПТТ саобраћаја –  у износу од 300.000,00 динара, 
7)  За  делатности  из  области  електро  привреде  –  дистрибуција  електричне 

енергије –  у износу од 300.000,00 динара, 

(2) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана 
у  средња  правна  лица,  као  и  предузетници  и  мала  правна  лица  која  имају  годишњи 
приход преко 50.000.000 динара, а која нису обухваћена ставом 1. Тарифног броја 1., и 
обављају  делатност  на  територији  општине  Горњи  Милановац,  комуналну  таксу  за 
истицање фирме на пословном простору и пословним јединицама плаћају на годишњем 
нивоу у износу од 60.000,00 динара. 

(3) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана 
у велика правна лица, а која нису обухваћена ставом 1. Тарифног броја 1., и обављају 
делатност  на  територији  општине  Горњи  Милановац,  комуналну  таксу  за  истицање 
фирме на пословном простору и пословним јединицама плаћају на годишњем нивоу у 
износу од 120.000,00 динара. 

НАПОМЕНА: 
Под  фирмом  се  сматра,  сваки  истакнути  назив  или  име  које  упућује  на  то  да 

правно лице, пословна јединица или физичко лице обавља делатност. 
Ако  се  на  једном  пословном  објекту  налази  више  истакнутих  фирми  истог 

обвезника, такса се плаћа само на једну фирму. 
Такса  за  истицање фирме  плаћа  се  како  за  седиште,  тако  и  за  сваку  пословну 

јединицу правног лица на територији општине Горњи Милановац. 
Таксу  за  истицање  фирме  на  пословним  просторијама  не  плаћају  државни 

органи, органи и организације, јединице локалне самоуправе, основне и средње школе, 
установе социјалне и дечје заштите и друга правна лица која се финансирају из буџета 
општине Горњи Милановац. 

Тарифни брoj 2 

За  држање  друмских  моторних  и  прикључних  возила,  осим  пољопривредних 
машина и возила, плаћа се локална комунална такса за време од 12 месеци, и то:



За теретна возила: 
 за камионе до 2 t носивости – 1.500 динара, 
 за камионе од 2 t до 5 t носивости – 2.000 динара, 
 за камионе од 5 t до 12 t носивости – 3.500 динара, 
 за камионе преко 12 t носивости – 5.000 динара. 

За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  500 динара. 

За путничка возила: 
 до 1.150 цм3  500 динара, 
 преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 – 1.000 динара, 
 преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 – 1.500 динара, 
 преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 – 2.000 динара, 
 преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 – 3.000 динара, 
 преко 3.000 цм3 – 5.000 динара. 

За мотоцикле: 
 до 125 цм3  400 динара, 
 преко 125 цм3 до 250 цм3 – 600 динара, 
 преко 250 цм3 до 500 цм3 – 1.000 динара, 
 преко 500 цм3 до 1.200 цм3 – 2.000 динара, 
 преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 – 1.200 динара, 
 преко 1.200 цм3 – 1.500 динара. 

За аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту. 

За  прикључна  возила:  теретне  приколице,  полуприколице  и  специјалне  теретне 
приколице за превоз одређених врста терета: 

 1 t носивости – 400 динара, 
 од 1 t до 5 t носивости – 700 динара, 
 од 5 t до 10t носивости – 950 динара, 
 од 10 t до 12 t носивости – 1.300 динара, 
 носивости преко 10 t – 2.000 динара. 

За вучна возила (тегљаче): 
 чија је снага мотора до 66 киловата – 1.500 динара, 
 чија је снага мотора од 66 – 96 киловата – 2.000 динара, 
 чија је снага мотора од 96 – 132 киловата – 2.500 динара, 
 чија је снага мотора од 132 – 177 киловата – 3.000 динара, 
 чија је снага мотора преко 177 киловата – 4.000 динара. 

За радна возила, специјална возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 
атестирана специјализована возила за превоз пчела – 1.000 динара. 

НАПОМЕНА:  Такса  из  овог  Тарифног  броја  плаћа  се  у  годишњем  износу  приликом 
регистрације моторног возила код органа надлежног за регистрацију возила, приколица 
и  машина. 

Имаоци  путничких  аутомобила  и  мотоцикала  –  војни  инвалиди,  цивилни 
инвалиди рата и инвалиди рада са 80% или више процената телесног оштећења или код 
којих  постоји  телесно  оштећење  које  има  за  последицу  неспособности  доњих



екстремитета (ногу) од 60 или више процената, ослобађају се плаћања таксе ако возило 
служи за њихов лични превоз. 

Тарифни брoj 3 

Локална  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, плаћа 
се  по  м2  дневно  по  зонама  утврђеним  Одлуком  о  критеријумима  и  мерилима  за 
утврђивање накнаде за уређивање грађевинског земљишта, и то: 

Екстра зона  12 динара 
I  зона  10 динара 
II зона  5 динара 
III зона  3 динара 

НАПОМЕНА: Такса  за  III  зону  биће примењивана  за  коришћење простора на  јавним 
површинама и у осталим насељеним местима у општини Горњи Милановац. 

Такса по овом тарифном броју плаћа се на основу решења органа надлежног за 
доношење решења о одобрењу коришћења простора на јавним површинама или испред 
пословних просторија у пословне сврхе. 

Тарифни брoj 4 

Локална комунална такса за држање средстава за игру (билијар, флипери, видео 
игре и сл.) плаћа се по једном уређају дневно у износу од 30 динара. 

Тарифни број 5 

Локална комунална такса за заузеће  јавне површине грађевинским материјалом 
и  за извођење  грађевинских радова,  плаћа  се, и  то за  радове на подземним објектима 
који  изискују  раскопавање  јавних  површина  плаћа  се  дневно  по  1м²  раскопане 
површине: 

  ако  се  раскопавање  јавних  површина  врши  у  времену  од  1.  априла  до  30. 
септембра  60 динара; 

  ако се раскопавање  јавних површина врши у времену од 1.октобра до 31.марта   
120 динара. 

За изградњу грађевинских објеката по 1м² развијене површине објекта мерено са 
спољне стране: 

 стамбени простор  45 динара, 
 пословни простор  67 динара. 

За реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката плаћа се такса из тачке 2. 
Тарифног броја 5., умањена за 50%. 

НАПОМЕНА: Од плаћања из тачке 2. и 3. Тарифног броја 5.,ослобађају се инвеститори 
који  граде  грађевинске  објекте  за  потребе просвете,  културе,  социјалне и  здравствене 
заштите, друштвене бриге о деци и физичке културе.



Такса по овом тарифном броју плаћа се на основу решења органа надлежног за 
доношење решења о одобрењу изградње, реконструкције или адаптације грађевинског 
објекта.


