
 

На основу члана 32. став 1. тачка 13, Закона о локалној самоуправи  

(„Сл. гласник РС“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/18 и 111/21-др.закон), 

члана 6., став 1. тачка 3. и члана 11. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 

Гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн., 125/14-усклађени дин.изн, 

95/15-усклађени дин.изн, 83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени 

дин.изн, 89/18-усклађени дин.изн,95/18–др.закон, 86/19-усклађени дин.изн, 126/20-усклађени 

дин.изн, 99/21-усклађени дин.изн. и 111/21-др.закон), члана 25. став 1. тачке 2-таксе, 

подтачке 2. Закона о буџетском систему („Сл.Гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 

93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 

72/19, 149/20 и 118/2021) и члана 40. Статута општине Трговиште („Службени гласник Града 

Врања“, број 3/19), Скупштина општине Трговиште, на седници одржаној дана 16.12.2022. 

године, донела је 

 

 

О Д Л У К У  

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и 

услуга на територији општине Трговиште за 2023. годину. 

  

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 из члана 1. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје 

док траје коришћење права, предмета или услуге. 

 

Члан 4. 

Овом одлуком регулише се комунална такса на подручју општине Трговиште и то:  

1) Истицање фирме на пословном простору 

2) Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина 

3) Држање средстава и апарата за игре (билијар, томбола, машине и апарати за игру и 

забаву и др.) 

 

Члан 5. 

Утврђивање, наплату и контролу локалних комуналних такси врши Општинска 

управа преко локалне пореске администрације, ако таксеном тарифом није другачије 

прописано. 

Средства наплаћена од локалне комуналне таксе су приходи Буџета општине 

Трговиште. 

 

Члан 6. 

У свему осталом што није прописано овом одлуком и Таксеном тарифом 

примењиваће се непосредно одредбе Закона о финансирању локалне самоуправе, Закона о 

управном поступку и Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 



Члан 7. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

Града Врања“, а примењиваће се од 01.01.2023.године. 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ 

 

ДАНА:16.12.2022.ГОДИНЕ; БРОЈ: 434-3/2022 

 

 

                                                                                         Председница Скупштине 

                                                                                     општине Трговиште 

                                                                                                

___________________________ 

                                                                           Андријана Филиповић Митић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Т А К С Е Н А   Т А Р И Ф А  

 

Тарифни број 1. 

 

За истицање фирме на пословним просторијама плаћа се такса у годишњем износу: 

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 (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима од 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), 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу две просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и 

лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико 

дуванских 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 три просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња, мала и микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 

предузетници, а обављају делатности банкарства; осигурања имовине и лица; производње и 

трговине на велико дуванских производима; производње цемента; електропривреде; казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу десет просечних зарада. 

Под просечном зарадом, у смислу ст.1., 2. и 3. овог члана сматра се просечна зарада по 

запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август, 

године која претходи години за коју се остварује фирмарина, према подацима републичког 

органа надлежог за послове статистике. 

 

 

НАПОМЕНА: Утврђени износ локалне комуналне таксе у годишњем износу, обвезник је 

дужан да плаћа квартално (до 15.02., 15.05., 15.08. и 15.11.). Доспеле а неизмирене обавезе, 

обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања решења. 

Такса из овог тарифног број уплаћује се на рачун буџета општине Трговиште број 840-

716111843-35 са позивом на број 97-контролни број по ПИБ-у обвезника–102–ПИБ 

обвезника. 

 

 

ОСЛОБАЂАЊА:  

Таксу на фирму не плаћају државни органи, органи локалне самоуправе, установе у 

области јавних служби, предузећа и установе чији је оснивач Општина Трговиште. 

Ослобођени су плаћања локалних комуналних такси из овог тарифног броја 

обвезници који имају статус мировања (привремена одјава) за време трајања мировања 

(привремене одјаве). Статус мировања (привремене одјаве) доказује се решењем Агенције за 

привредне регистре о привременој одјави обављања делатности. 

Новоосновани обвезници, правна лица и радње, који су регистровани за обављање 

производне делатности, ослобађају се обавезе плаћања комуналне таксе из овог броја у првој 

години од оснивања. Новооснованим се не сматрају обвезници који врше пререгистрацију 

сходно Закону о привредним друштвима и Закону о регистрацији привредних субјеката, као 

и обвезници који врше статусне промене. 



Обвезници који у текућој години запосле 20 радника, ослобађају се плаћања ове таксе 

у целом износу, уколико запосле 10 радника, такса им се умањује за 50%, при чему радни 

однос са новозапосленим радницима мора да буде на период од 24 месеца, што се доказује 

Уговором о раду. 

 

Тарифни број 2. 

 

1) за теретна возила 

- за камионе до 2т носивости  ............................................................ 2.100 дин. 

- за комионе од 2т до 5т носивости ................................................... 2.800 дин. 

- за камионе од 5т до 12т носивости ................................................. 4.900 дин.  

- за камионе преко 12т носивости ..................................................... 7.000 дин. 

 

2) за теретне и радне приколице (за пут.аутомобиле) ................... 700 дин. 

 

3) за путничка возила 

- до 1.150cm3 .......................................................................................... 700 дин. 

- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3.......................................................... 1.400 дин. 

- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3.......................................................... 2.100 дин. 

- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3.......................................................... 2.800 дин. 

- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3.......................................................... 4.200 дин. 

- преко 3.000 cm3 ................................................................................ 7.000 дин. 

 

4) за мотоцикле 

- до 125 cm3 ............................................................................................ 560 дин. 

- преко 125 cm3 до 250 cm3................................................................... 840 дин. 

- преко 250 cm3 до 500 cm3................................................................ 1.400 дин. 

- преко 500 cm3 до 1.200 cm3............................................................. 1.680 дин. 

- преко 1.200 cm3 ................................................................................ 2.100 дин. 

 

5)  за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту ............ 60 дин. 

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и 

специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

- 1т носивости ......................................................................................... 560 дин. 

- од 1т до 5т носивости .......................................................................... 980 дин. 

- од 5т до 10т носвости ....................................................................... 1.330 дин. 

- од 10т до 12т носивости ................................................................... 1.820 дин. 

- носивости преко 12т ......................................................................... 2.800 дин. 

 

7) за вучна возила (тегљаче) 

- чија је снага мотора до 66 киловата ................................................ 2.100 дин. 

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата ...................................... 2.800 дин. 

- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата .................................... 3.500 дин. 

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата .................................. 4.200 дин. 

- чија је снага мотора преко 177 киловата ........................................ 5.600 дин. 

 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз  

реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјална возила  

за превоз пчела ............................................................................................. 1.400 дин. 

 



Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила, а 

орган који региструје моторно, друмско и прикључно возило не може их регистровати док се 

не уплати комунална такса по овом тарифном броју. 

Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за возила Војске Србије, 

полиције, санитетска возила, возила за градску чистоћу, возила ватрогасних јединица, возила 

ратних војних инвалида и инвалида рада преко 60% инвалидности. 

Такса из овог тарифног број уплаћује се на рачун Буџета општине Трговиште број 

840-714513843-04 са позивом на број 97-83-102 или са позивом на број 97-контролни број по 

ПИБ-у обвезника-102-ПИБ обвезника. 

 

Тарифни број 3. 

 

3.1. За држање средстава за игру, плаћа се комунална такса месечно и то: 

 

а) За држање томболе .................................................................... 3.000,00 дин. 

б) За држање аутомата са новчаним добрима ............................. 3.000,00 дин. 

в) Аутомате (видео игре, флипере и друго)  

- основна такса ............................................................................... 3.000,00 дин. 

- по комаду  ..................................................................................... 3.000,00 дин. 

 

3.2. За обављање делатности која се повремено обавља ван сталног 

седишта радње, на вашарима, прославама и слично, плаћа се такса у дневном 

износу, за сваки цели или започети квадратни метар заузете површине у износу 

од ....................................................................................................................... 350 дин. 

 

НАПОМЕНА: Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или 

физичко лице које користи тротоар или другу јавну површину и простор. Одељење за 

привреду и финансије – локална пореска администрација издаје решење о висини таксе на 

основу одговарајућег акта урбанистичко – грађевинске службе или комуналне инспекције. 

 

Такса из овог тарифног број уплаћује се на рачун Буџета општине Трговиште број 

840-741531843-77 са позивом на број 97-83-102. 

 


