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                              СЛУЖБЕНИ ЛИСТ    

 
                                        ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 
 

ГОДИНА 2015  БРОЈ 26  КУРШУМЛИЈА Лист излази према  потреби                  

 

1. 
 
                   На основу члана 6.став 1.тачка 3.и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе («Службени гласник РС» бр.62/06, 47/011, 93/12 и 99/013), члана 32.став1.тачка 13. 
Закона о локалној самоуправи („Сллужбени гласник РС“ број 129/07) Акта Владе Републике Србије 
05 бр.434-14197/2014(„Сл.гласник РС“ бр.125/2014) и члана.41. Статута Општине  Куршумлија 
(«Службени лист Општине Куршумлија  » бр.22/08,03/09 и 7/011),  на предлог Општинског већа 
Скупштина општине Куршумлија на седници одржаној дана 22.12.2014 године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
 

Члан  1. 
 
                Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Куршумлија  и 
утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе. 

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

Члан  3. 
 
               Таксена обавеза настаје даном почетка котишћења права, предмета или услуге за чије је 
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје коришћење права, 
предмета или услуге. 
 

Члан  4. 
 
              Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, преднета или услуга 
, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење надлежног 
Одељења Општинске управе, осим обвезника за локалну комуналну таксу из члана 9. тачка 1., 3., и 
5. ове одлуке. 
               Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, предмета или 
услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, изврши пријаву 
постојања основа за плаћање локалне комуналне таксе Општинској управи – Одељењу за локалну 
пореску администрацију,буџет и финасије. 
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Члан 5. 

 
               Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права,предмета 
или услуга ,таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже надлежно 
Одељење или путем инспекцијског надзора. 
                                                  

Члан 6. 
                Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је 
да поднесе пријаву у року од 10 дана од дана почетка коришћења. 
               Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности,промене 
делатности,промене локације објеката,стечаја или ликвидације и сл.) пријави надлежној управи у 
року од 10 дана од дана настале промене. 
      

Члан 7. 
                 Ако таксени обвезник доспелу комуналну таксу не плати у прописаном року извршиће се 
принудна наплата у складу са законом којим је регулисана принудна наплата јавних прихода. 
 

Члан  8. 
 

               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  9. 
 
              Локалне комуналне таксе уводе се за: 
               1.  истицање фирме на пословном простору; 
               2. коришћење рекламног паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторима који припадају Општини Куршумлија ( коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и слично); 
               3. држање моторних, друмских  и прикључних возила осим пољопривредних возила и 
машина ; 
               4. коришћење простора на јавнним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих  и 
уметничких заната и домаће радиности ; 
              5.   држање средстава за игру (« забавне игре »); 
              6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или  друге објекте 
привременог коришћења;   
             7.заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење               грађевинских 
радова.   
 8. Коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима. 
   

Члан  10. 
 
              Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такса су изворни приход буџета 
општине. 

Члан  11. 
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              Утврђивање , наплату као и послове контроле наплате локалне комуналне таксе, врши 
Општинска управа-Одељење за локалну пореску администрацију,буџет и финансије. 
 
 
 

Члан  12. 
 
            Таксеном тарифом , која је саставни део ове одлуке , утврђује се локалне комуналне таксе у 
различитој висини, зависно од врсте делатности, површине и техничко-употребних карактеристика 
објеката по зонама  у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе. 
 

Члан  13. 
 

„Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој висини по зонама у којима се налазе објекти, 
предмети или врше услуге и то: 
 I.а ЗОНА  која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
 Од раскрснице улице 16.фебруар са улицом Пролетерских бригада, левом страном 
Пролетерских бригада до Немањине улице. Немањином улицом до моста на реци Топлици, левом 
страном Топлице до кланице, од кланице до почетка улице 7.Јули, левом страном улице 7.Јули до 
раскрснице са улицом Карађорђевом, левом стране улице Карађорђеве до раскрснице са улицом 
16.Фебруар, левом страном улице 16.Фебруар до раскрснице са улицом Пролетерских бригада – 
најопремљенија зона. 
 
 I. б ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
 Улица 16.Фебруар од гвозденог моста десном страном железничке пруге до железничке 
станице, правац улице 4.Јули, улица Милоја Закића до кружног тока, Његошевом улицом до улице 
Вука Караџића, улицом Вука Караџића до улице Милана Топлице. Улицом Милана Топлице право 
до реке Топлице. Левом страном реке Топлице узводно до правца према улици Стефана 
Првовенчаног до канала, десном страном канала до улице Др Мелгарда, улицом Др Мелгарда до 
улице Милутина Ускоковића, улицом Милутина Ускоковића до улице Р.М.Само до гвозденог 
моста, сем дела града који је обухваћен првом зоном. 
 
 II.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
 Од прве веће кривине у насељу Марковиће потоком до старог села (северно), десно 
правац преко Баћоглавског потока до улице Баћоглавске до скретања према новој касарни, 
Баћоглавском улицом до улице Ћирила и Методија, улицом Ћирила и Методија до улице Филипа 
Филиповића и краја улице Његошеве, правац крај улице Петра Драпшина до краја улице Петра 
Драпшина, правац север улице Др.Хаџића до улице Топличке, Топличком улицом до канала, 
каналом до улице Доњомикуљанске, улицом Доњомикуљанском до улице Милана Ракића, од 
улице Милана Ракића правац улице Антона Антонијевића, правац улице Панчићеве, улицом 
Панчићевом до краја улице Доситеја Обрадовића, од краја улице Доситеја Обрадовића наставља 
правац до улице Др Мелгарда код пропуста канала, од пропуста канала десном страном улице 
Видовданске до укрштања са улицом Иве Андрића, десном страном улице Иве Андрића до 
новоформиране улице кроз Боровњак, до почетка улице Књегиње Милице, левом страном улице 
Кнегиње Милице и правцем до кривине приступног пута за прекидну комору, десном страном 
приступног пута до краја улице Светог Саве потоком до улице Р.М.Само, од улице Р.М.Само до 
правца хладњаче и реке Топлице, реком Топлицом до железничког моста на ушћу, од моста 
железничком пругом до укрштања пруга до подвожњака код кастратског гробља, десном страном 
излази на улицу Косанчић Ивана, правац улице Косанчић Ивана део насеља Кастрат, јужна страна 
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до надвожњака, железничком пругом до бункера, левом страном реке Бањске до Мирничког 
потока, десном страном улице Косовске до Марковићког потока, прва већа кривина у насељу 
Марковиће. 
 У ову зону спада и земљиште на подручју Куршумлијске, Луковске и Пролом Бање. 
 
 III.ЗОНА која обухвата подручје ограничено на следећи начин: 
 Од границе друге  зоне до краја грађевинског подручја описаном ГУП-ом. 
 
 IV.ЗОНА која обухвата земљиште на подручју приградских месних заједница: 
Пепељевац, Мачковац, Пљаково, Бело поље, Горња и Доња Микуљана, Данковиће, Баћоглава, 
Висока, Кастрат и Крчмаре. 
 
 V.ЗОНА која обухвата подручје од границе четврте  зоне до административне границе 
општине Куршумлија. 
 
                                                 Члан  14. 
 
            Таксени обвезник који пре добијања решења надлежног органа почне са коришћењем 
права, предмета и услуга,за чије је  коришћење прописано плаћање локалне комуналне 
таксе,односно не поднесе пријаву у роковима прописаним чланом 6 ове Одлуке,казниће се за 
прекршај и то: 
              -правно лице новчаном казном од 5.000,00 до 200.000,00 динара, 
             -одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 2.000,00 до           25.000,00 
динара.  
              -предузетник новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 динара 
              -физичко лице новчаном казном од 2.500,00 динара.  
  
                                                   Члан 15.  
 
 Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре која обављају 
делатност на територији општине Куршумлија, а обвезници су комуналне таксе за истицање 
фирме на пословном простору дужни су да најкасније до 1.марта текуће године доставе доказ о 
висини годишњих прихода у претходној години, као и доказ о разврставању у средња или велика 
правна лица ако је било промене у статусу. 
 Ако мало правно лице благовремено не поднесе доказ о висини прихода у претходној 
години или ако не достави доказ о разврставању у средња или велика правна лица под условом 
да је било тих промена казниће се за прекршај новчаном казном: 
1.правно лице – од 50.000 до 500.000,оо динара, 
2.физичко лице и одговорно лице у правном лицу – од 5.000 до 25.000 динара. 
                                                  Члан 16. 
 
               Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа- Одељење за 
локалну пореску администрацију,буџет и финансије. 
               Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши Општинска 
управа –Надлежна инцпекција. 
 
                                                   Члан  17. 
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               Одлука о локалним комуналним таксама бр.I-02-168/012 од 24.12.2012.године («Службени 
лист Општине Куршумлија  » бр.20/2012) и Одлука о измени и допуни Одлуке о локалним 
комуналним таксама бр.I-02-180/2013 од 23.12.2013.године („Сл.лист општине Куршумлија“ 
бр.20/2013)  престају да важе од 01.01.2015.године. 
                                                    Члан  18. 
 
               Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у « Службеном листу Општина 
Куршумлија » а примењиваће се од 01.01.2015.године. 
 
                                   
 Број: I-02-157/014 
 У Куршумлија дана: 22.12.2014.године                                             
 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА                                            
 
            ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 
                         Горан Бојовић,проф.с.р. 
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Т А К С Е Н А       Т А Р И Ф А 
 

Тарифни број  1. 
    
              За истицање фирме на пословном простору (фирмарина) утврђује се локална комунална 
такса и то: 
                                                                                         

Ред 
Бр. 
 

 
ДЕЛАТНОСТ 

Износ у броју 
просечних 
зарада 

1. Банкарство 8 

2. Осигурање имовине и лица 8 

3. Производња и трговина нафтом и дериватима нафте 8 

4. Производња трговине на велико дуванским производима 8 

5. Производња цемента 7 

6. Поштанских, мобилних и телефонских услуга 6 

7. Електропривреде 10 

 7/1 Дистрибуција електричне енергије 10 

 7/2 Производња електричне енергије 5 

8. Казина, концкарнице, кладионице, бинго сала и пружање 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

 
10 

9. Велика предузећа 2 

10. Средња предузећа 1 

11. Мала и микро предузећа-преко 50.000.000,оо динара 1 

     
     
 Под просечном зарадом у смислу претходног става, сматра се просечна зарада по 
запосленом остварена на територији општине Куршумлија у периоду јануар-август, године која 
претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима Републичког органа надлежног 
за послове статистике. 
 Изузетно, Општинска управа општине Куршумлија може утврдити и већи износ фирмарине 
уз претходну сагласност Министарства надлежног за финансије. 
              Обвезници локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору су  
правна и  физичка лица који су уписани у регистар АПР. 
             Фирма у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на то  да 
правно или физичко лице обавља одређену делатност (НАТПИС НА ВРАТИМА СТАНА,ИЛИ 
КУЋЕ,ПОШТАНСКОМ САНДУЧЕТУ.) 
             Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса 
се плаћа само за једну фирму. 
             За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 
               Ослобођени су плаћања локалне таксе из овог тарифног броја обвезници који имају статус 
мировања(привремена одјава) 
 
1.  Такса  по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем износу. 
2.  Обвезници из овог тарифног броја су правна или физичка лица.Такса на фирму плаћа се за 
седиште,представништво или сваку пословну јединицу правног лица на територију Општине 
Куршумлија. 
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3. Таксени обвезници, чије је седиште на територији општине Куршумлија и таксени обвезници 
чије је седиште ван територије општине Куршумлија,комуналну таксу утврђену овим тарифним 
бројем плаћају за један пословни објекат, а за сваки други пословни објекат плаћају комуналну 
таксу умањену за 80%.  
4. Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју , изузимају се установе                       чији је  
оснивач Скупштина Општине, удружење грађана, хуманитарне,  спортске и друге непрофитне 
организације. 
 5.  Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 
15-ог у месецу, за претходни месец. 
 

Тарифни  број  2. 
  
               Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају општини Куршумлија (коловози, тротоари,  
зелене површине,  бандере и слично), плаћа се локална комунална такса за сваку појединачно 
истакнуту фирму, ван пословног простора где се делатност обавља. 
               Локална комунална такса из овог тарифног броја, на годишњем нивоу за правна лица и 
предузетнике износи 20% одговарајућег износа утврђеног у таксеној тарифи ове Одлуке. 
 
НАПОМЕНА: 
  
1. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице чија је фирма истакнута, на основу 
задужења од стране Општинске управе – Одељења за локалну пореску администрацију,буџет и 
финансије а по претходно издатом одобрењу Општинске управе – Одељења за привреду и 
економски развој . 
2.  Општинска управа - Одељење за привреду и економски развој дужно је да један примерак 
одобрења за истицање и исписивање фирме ван пословниг простора, достави Општинској управи- 
Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије  са следећим подацима: 
       - за правна лица : порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун, 
тачна адреса седишта правног лица, делатност. 
       - за физичка лица: порески идентификациони број,  матични број, текући рачун, број личне 
карте и назив радње са тачном адресом, делатност. 
 

Тарифни број 3. 
 
 За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина утврђује се локална комунална такса која се плаћа приликом регистрације возила и то: 
 
За теретна возила: 
За камионе до 2 т носивости  - 1.620 динара, 
За камионе од 2 т до 5 т носивости – 2.170  динара, 
За камионе од 5 т до 12 т носивости -  3.800 динара, 
За камионе преко 12 т носивости -  5.420 динара. 
 
За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) до 540 динара; 
За путничка возила: 
До 1.150 цм3 -  540 динара, 
Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 -  1.080 динара, 
Преко 1.300 цм до 1.600 цм -  1.620 динара, 
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Преко 1.600 цм до 2.000 цм3 -  2.170 динара, 
Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 -  3.270 динара, 
Преко 3.000 цм3 -  5.420 динара; 
 
За мотоцикле: 
До 125 цм3 -  440 динара, 
Преко 125 цм3 до 250 цм3 -  650 динара, 
Преко 250 цм3 до 500 цм3 -  1.080  динара, 
Преко 500 цм3 до 1.200 цм3 -  1.310  динара, 
Преко 1.200 цм3 -  1.620 динара. 
 
 5)  За аутобусе и комби бусеве до 50 динара по регистрованом седишту; 
 6)  За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета: 
 
      -   1 т носивости -  440 динара, 
      -  од 1 т до 5 т носивости -  760 динара, 
      -  од 5 т до 10 т носивости -  1.030 динара, 
      - од 10 т до 12 т носивости -  1.410 динара, 
      - носивости преко 12 т -  2.170 динара, 
 
 7) за вучна возила (тегљаче): 
     - чија је снага мотора до 66 киловата -  1.620 динара, 
     - чија је снага мотора од 66-96 киловата -  2.170 динара, 
     - чија је снага мотора од 96-132 киловата -  2.720 динара, 
     - чија је снага мотора од 132-177 киловата -  3.270 динара, 
     - чија је снага мотора преко 177 киловата -  4.350 динара. 
 
 8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела -  1.080 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 
2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних, друмских и 
прикључних возила. 
3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне самоуправе, 
организације и установе и Јавна предузећа за специјална возила, која су у непосредној функцији 
обављања комуналне делатности. 
4. Такса из овог рарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна средства 
инвалидних и хендикепираних лица са 80%  и више телесног оштећења, ако им возило служи за 
личну употребу. 
 

Тарифни број 4. 
 

     За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у поословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига, и других публикација, производи старих и уметничких 
заната и домаће радиности, од сваког целог или започетог m² коришћеног простора, а по зонама 
одређеним у члану 13. ове одлуке, утврђује се локална комунална такса дневно  и то: 
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           - за обављање пословне делатности( покретни привремени објекти-тезге, уређаји за 
сладолед и напитке, апарати за кокице, расхладне витрине и други лако покретни објекти за 
продају робе на мало и вршење занатских услуга), локална комунална такса се утврђује: 
 
                I а   Зона ................................................................................ 18 динара 
  
                I б    Зона .............................................................................   15 динара 
            
               II   Зона ................................................................................   13 динара 
 
               III  Зона .................................................................................  5 динара 
 
           - за постављање летњих башти, локална комунална такса се утврђује: 
 
               I а   Зона ................................................................................ 10 динара 
 
               I б    Зона.................................................................................  5 динара 
             
              II   Зона...................................................................................   4 динара 
 
             III   Зона.....................................................................................3динара 
 
          -за  продају и излагање производа,односно робе или друго заузимање 
 
              I а   Зона ................................................................................   18 динара 
 
               I б    Зона...............................................................................   15 динара 
             
              II   Зона...................................................................................   10 динара 
 
             III   Зона.....................................................................................  8 динара 
 
 
за заузимање тротоара,за постављање објеката  за продају производа,пружање угоститељских 
услуга локална комунална такса се утврђује: 
 
              I а   Зона ................................................................................   20 динара 
 
              I б    Зона ................................................................................   15 динара 
 
             II    Зона...................................................................................  5 динара 
 
            III    Зона.................................................................................. . 4 динара 
 
за  коришћење јавне површине за постављање тенди такса се утврђује на месечном нивоу и то: 
 
           I а   Зона ................................................................................    35 динара 
 
I б   Зона ................................................................................   30 динара 
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            II    Зона...................................................................................  22,5 динара 
 
           III    Зона...................................................................................  15,5 динара 
 
 
 
 -за коришћење јавне површине за изнајмљивање дечјих аутомобила,мотора возић и слично такса 
се плаћа по возилу дневно  44 динара : 
 
 -за постављање телефонских говорница по апарату дневно 55 динара 
 
            - за тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских и других 
празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитка, сувенира и слично, локална комунална 
такса се утврђује по 1 m² заузете површине у износу од 220 динара. 
   
„ За већ постављене, као и за постављање нових   трансформаторских станица,по једном објекту 
трансформаторске станице, једном ормарићу,метру дужном кабловске, телеком (оптички и ТТ 
каблови),и надземне као и подземне електро мреже ,Железнички стубови,Пружни прелази и 
Аутобуска стајалишта  такса се утврђује месечно за целу територију општине Куршумлија (без 
обзира на зоне)  и то према табели: 
 

Р.бр. ОБЈЕКАТ Износ 

1 Објекат трансформаторске станице  напонског нивоа 10/04 
КW 

2.500,00 динара 

2 Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 35/10 
KW 

15.000,оо динара 

3 Објекат трансформаторске станице напонског нивоа 110/35 
KW 

30.000,оо динара 

4 Надземна десетокиловатна мрежа 30,00динара/м 

5 Подземна десетокиловатна мрежа 20,00 динара/м 

6 Надземна нисконапонска мрежа 15,00 динара/м 

7 Подземна нисконапонска мрежа 10,00 динара/м 

8 Подземни и надземни оптички и ТТ каблови-Телеком 7,00 динара/м 

9 Кабл телевизија 5,00 динара /м  

10 Ормарић телеком МСАН 4.500,00 динара  

11 Радио базне станице мобилне телефоније  10.000,00 динара  

12 Железнички стубови  100,00 динара  

13 Пружни прелази 4.500,00 динара 

14
  

Аутобуска стајалишта 1.000,00 

   

 
За коришћење простора на јавним површинама за намене које нису посебно наведене у овом 
тарифном броју, такса се утврђује дневно по м2 заузете површине, у износу од 41,00 динар. 
 
НАПОМЕНА: 
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Такса по овом тарифном броју утврђује се  у дневном износу (осим за тенде и објекте из табеле од 
1 до 14  такса се утврђује месечно). 
Кабловска ,телеком и електромрежа обрачунава се по 1 метру дужном. 
2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења  од стране 
Општинске управе-Одељења за локалну порску администрацију, буџет и финансије а по 
предходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски развој. 
3. Таксу из алинеје 4. овог тарифног броја , не плаћа општина за постављање забавних објеката на 
јавној површини. 
4. Општинска управа-Одељење за привреду и економски развој, дужно је да један примерак 
одобрења за коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе, достави Општинској 
управи-Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије:`` 
            - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући 
рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност. 
            - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број личне 
карте и назив радње са тачном адресом, делатност. 
5. Такса по овом тарифом броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то: 
            - у случају коришћења простора на јавној површини  из алинеје 1. , 2,3.4 овог тарифног  
броја, такса се плаћа месечно до 15-ог у месецу за претходни месец, осим коришћења до тридесет 
дана, где се такса плаћа у пуном износу.          
  - у случају коришћења простора на јавној површини из алинеје 5,6,7,8 овог тарифног броја, такса 
се плаћа уцелост. 
       Сва правна и физичка лица коју користе јавне површине за постављање летњих башти,продају 
робе и тенди истовремено, плаћају таксу само за постављање летњих башти –односно продају 
робе,док користе јавну површину за постављање летњих башти-односно продају робе,уколико 
наставе коришћење јавне површине за постављање тенди аослободе јавну површину плаћају 
таксу само за постављање тенди. 
 

Тарифни број 5. 
 
       За држање средстава за игру («забавне игре»), утврђује се локална комунална такса и то: 
           - по апарату за забавне игре ( компјутери, флипери, билијар, видео игре, стони фудбал и 
слично ).................................................................33 динара 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је правно или физичко лице које држи средства и 
апарате за забавне игре. 
3. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Општинској управи-
Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије пре почетка котишћења 
стедстава за игру. 
     Пријава садржи: 
            - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући 
рачун, тачну адресу седишта правног лица; адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и 
серијски број апрата и датум почетка коришћења средстава за игру. 
            - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број личне 
карте и назив радње са тачном адресом, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип и 
серијски број апарата и датум почетка коришћења средстава за игру. 
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4. Такса по овом тарифном броју плаћа се стазмерно времену коришћења, до 15-ог у месецу за 
претходни месец. 
 

Тарифни број 6. 
 
  За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 
привременог коришћења утврђује се локална комунална такса за сваки m² заузете  површине 
14,00 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 
2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник површине за постављање кампова, шатора 
или других сличних објеката. 
3. Таксу по овом тарифном броју не плаћају  корисници слободних површина за хуманитарне, 
културне и спортске потребе. 
4. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од стране 
Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије а по 
претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски развој. 
5. . Општинска управа - Одељење за привреду и економски развој дужно је да један примерак 
одобрења за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе, достави Општинској управи- 
Одељењу за локалну пореску администрацију,буџет и финансије са следећим подацима: 
    - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун, 
тачна адреса седишта правног лица; 
    - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, врој личне карте 
и назив радње са тачном адресом. 
6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења, и то пре почетка 
коришћења слободне површине. 
 
 

Тарифни број 7. 
 
   За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова, 
утврђује се локална комунална такса и то: 
    - при изградњи објекта по m² заузете површине...........................55 динара. 
    - при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара по 
m²..........................................................................................................110 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
 
1. Такса по овом броју утврђује се у дневном износу. 
2. Обвезник таксе из алинеје 1. овог тарифног броја јесте инвенститор и исту плаћа од дана 
заузећа јавне површине до довршетка градње. 
3. Обвезник таксе из алинеје 2. овог Тарифног броја , јесте извођач радова и исту плаћа од дана 
заузећа. 
4. Такса из алинеје 2. овог тарифног броја , не плаћа се ако се раскопавање врши због 
реконструкције коловоза и тротоара као и приликом извођења радова Јавних  комуналних 
предузећа у сврху довођења објеката у функцију. 
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5. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу задужења од стране 
Општинске управе- Одељења за локалну пореску администрацију,буџет и финансије а по 
претходно издатом одобрењу Општинске управе-Одељења за привреду и економски развој. 
6. Општинска управа- Одељење за привреду и економски развој  дужно је да један примерак 
одобрења за  заузеће јавне површине грађевински материјалом , достави Општинској управи- 
Одељењу за локалну пореску администрацију, буџет и финансије са следећим подацима: 
        - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица и текући рачун, 
тачна адреса седишта правног лица; 
       - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, број личне 
карте и назив радње са тачном адресом. 
7. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмарно времену коришћења, и то пре заузећа јавне 
површине. 
 

Тарифни број 8. 
 
 Утврђује се локална комунална такса за коришћење простора за паркирање, друмских, 
моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима. 
 
Паркирања моторних возила на јавним паркиралиштима Општине Куршумлија 
                

Повлашћена зонирана станарска паркинг карта за станаре који паркирају возила на општим 
паркиралиштима  у зонираном сектору становања 

 I  зона 

један месец 400 динара 

годишња претплата 4400 динара 

Повлашћена зонирана станарска паркинг карта за станаре који паркирају возила на општим 
паркиралиштима  у зонираном сектору становања - за друго возило у власништву 

 I зона 

један месец 600 динара 

годишња претплата 6480 динара 

 Путнички аутомобили правних лица предузетника за резервисана места за највише три 
возила ( таксе су исказане по 1 возилу ) у зони наплате 

 I  зона 

за један месец 1.000 динара 

за годину дана 10.800 динара 

  

Повлашћена паркинг карта за становнике ван централне зоне који паркирају возила на 
општим паркиралиштима (осим у улици Вука Караџића, у делу од улице 16.Фебруар до 
улице Косовске и у делу од улице Немањине до улице Палих бораца. 
 
                                                                             I зона 
За један месец                                                    600,оо динара 
За годину дана                                                 6.480,оо динара 
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Путнички аутомобил на општем паркиралишту у трајању од 60 минута, за сваки започети час 
без временског ограничења  

I зона 25 динара 

Вишесатна паркинг карта која важи за датум када је започето њено коришћење 

I зона 130 динара 

Теретна возила, паркирана на  посебно предвиђеном месту по одобрењу органа надлежног 
за послове саобраћаја 

за један сат 50 динара 

за један дан 150 динара 

Туристички аутобус паркирана на  посебно предвиђеном месту по одобрењу органа 
надлежног за послове саобраћаја 

 I зона 

за један сат 50  динара 

за један дан 150 динара 

Такса уклањања непрописно паркираних возила од стране Дирекције,   (Такса по једном 
уклоњеном возилу) 

Такса уклањања непрописно паркираног возила 5000 динара 

Такса чувања и складиштења уклоњеног возила на плацу ЈП. Дирекције  (Такса по једном 
дану ) 

чувања уклоњеног возила 1000 динара 

Дневна паркинг карта која важи од тренутка издавања до истог времена у првом следећем 
дану наплате  

I Зона      Такса паркинг карте 500 динара 
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