
 
 

   
 

На основу члана 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(''Службени  гласник РС'', број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014 и 95/2015), 
члана 25. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 
54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 
68/2015), члана 32. став 1. тачке 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник 
РС,, број 129/2007 и 83/2014) и члана 39. став 1. тачка 3. Статута општине Бабушница 
(''Скупштински преглед општине Бабушница'', број 3/08, 05/13 и 13/13), Скупштина  
општине Бабушница, на седници од 29.12.2015. године, доноси 
 

О Д Л У К У   
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 
 
                         I  ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 1. 

 
  Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, 
предмета и услуга на територији општине Бабушница. 
 

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 
услуга за чије  је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 
  Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услугa. 
 

Члан 4. 
 

  Локалне комуналне таксе не наплаћују се за коришћење права, предмета  
и услуга од стране државних органа и организација, органа и организација 
територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе, политичких странака, 
спортских клубова, удружења грађана, хуманитарних организација и осталих 
непрофитних институција. 
 

Члан 5. 
 

  Локалне комуналне таксе уводе се за: 
  1. 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; 
  2. Држање средстава за игру (''забавне игре''); 
  3. Истицање фирме на пословном простору; 
  4. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици 
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.); 
  5.Коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних 
возила на уређеним и обележеним местима; 
  6. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или 
друге облике привременог коришћења, 



 
 

                        7.Држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина; 
                        8. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова. 
 

Члан 6. 
 

  Наплату локалне комуналне таксе врши Општинска управа општине 
Бабушница, односно орган или организација одређена тарифом, а иста је приход Буџета 
општине Бабушница. 
 

Члан 7. 
 

  У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, 
застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно 
прописано овом Одлуком сходно се примењују одредбе Закона о порезу на доходак 
грађана, Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем 
управном поступку.  
 

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ 
 

                                                                     Члан 8. 
 
  Локална комунална такса утврђује се у различитој висини по зонама у 
којима се налазе објекти, површине, односно предмети или врше  услуге за које се 
плаћају таксе по члану 5. ове Одлуке, зависно од врсте делатности, техничке 
опремљености, висине прихода и величине правног лица и предузетника. 
 
  I  ЗОНА 
  Улице Саше Ивковића, Живојина Николића Брке, 7. јула и Ратка 
Павловића; 
 
  II ЗОНА 
  Све улице у насељу Бабушница са асфалтним коловозом осим улица из I  
зоне;  
  III ЗОНА 
                           Све остале улице у насељу Бабушница од макадама и просечене, осим 
из I  и II зоне; 
              IV ЗОНА 

Сеоска насеља на територији општине Бабушница. 
     
                               Члан 9. 
 
  Фирмом, у смислу ове Одлуке, сматра се сваки истакнути назив или име 
које упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност. 
  Ако се на једном објекту-седишту пословног простора 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. 

Члан 10. 
 

  Таксе из члана 5. тачке 3. и 7. ове Одлуке утврђују се у годишњем 
износу, а из тачака 1, 2, 4, 5, 6 и 8. сразмерно времену коришћења права, предмета или 
услуга. 
 
 



 
 

Члан 11. 
 

  Висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалних комуналних 
такси, утврђују се Таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке. 
 
 
                         III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 12. 
 

  Обвезник који не поднесе пореску пријаву за одређену врсту комуналне 
таксе, прописану овом Одлуком, или да нетачне податке, што за последицу има 
утврђивање мањег износа локалне комуналне таксе од  Одлуком прописане, казниће се 
за учињени прекршај: 

 - Правно лице, новчаном казном у износу од 30.000,00 динара до 
100.000,00 динара; 

 - Одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 
10.000,00 динара до 20.000,00 динара; 
                        - Предузетник, новчаном казном у износу од 30.000,00 динара до 
50.000,00 динара и 
   - Физичко лице, новчаном казном у износу од 10.000,00 динара до 
20.000,00 динара. 
 
 
                         IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 13. 
 

  Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о 
локалним комуналним таксама са Таксеном тарифом (''Скупштински преглед опшине 
Бабушница'', броj 16/2013). 
 

Члан 14. 
 

  Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Скупштинском прегледу општине Бабушница'', а примењиваће се од 01.01.2016. 
године. 
   
 
 
  Број: 434-8/2015-2  
  У Бабушници, 29.12.2015. године 
  СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА 
 

  ПРЕДСЕДНИК, 
  Дејан Лазаревић, с.р. 

   

 

 
 
 
 

 
 



 
 

Т А Р И Ф А 
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 
 
 

Тарифни број 1. 
 
  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 
такса у дневном износу и то: 
 

1. За коришћење тротоара и јавних површина од стране 
трговинских и угоститељских предузећа, самосталних радњи и сл, плаћа се дневно 
по квадратном метру коришћене површине: 

I зона .............................................................................................................. 3,00 дин. 
 II зона ............................................................................................................. 1,00 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 0,00 дин. 

 
2. За киоске по квадратном метру коришћене површине: 

I зона .............................................................................................................. 2,00 дин. 
 II зона ............................................................................................................. 1,00 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 0,00 дин. 
 

3. За покретне тезге, столове и сл, на којима се врши продаја робе по 
квадратном метру коришћене површине: 

I зона ............................................................................................................ 28,00 дин. 
 II зона ........................................................................................................... 18,00 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 8,00 дин. 
 

4. За уређаје за кокице, сладолед, расхладне уређаје и сл, плаћа се по 
апарату: 

I зона ............................................................................................................ 58,00 дин. 
 II зона ........................................................................................................... 38,00 дин. 
 III зона .......................................................................................................... 18,00 дин. 
 

5. За утовар – истовар робе, грађевинског и другог материјала, плаћа 
се дневно по квадратном метру коришћеног простора: 

I зона ............................................................................................................ 18,00 дин. 
 II зона ........................................................................................................... 13,00 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 8,00 дин. 

 
  НАПОМЕНА: 

1. Правна лица и предузетници који плаћају комуналну таксу за 
коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 
пословне сврхе могу остварити умањење износа таксе уколико запошљавају одређени 
број радника и то: 

- за 3-5 запослених радника – умањење од 20%; 
- за 6-7 запослених радника – умањење од 30% и 
- за више од 7 запослених радника – умањење од 40%. 
У укупан број запослених радника, у смислу ове олакшице, не рачунају 

се предузетник, власник правног лица и запослени код предузетника или правног лица 
у другим пословним објектима. 

Умањење се остварује подношењем захтева са приложеним пријавама 
на осигурање за запосленог до петог у месецу за сваки месец за који се тражи 



 
 

олакшица. Подносилац је дужан да копију одјаве од осигурања за запосленог, која 
опредељује олакшицу, достави најкасније наредног радног дана након одјаве.  

2. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се у једнократном 
износу након издавања одобрења за коришћење простора на јавним површинама или 
простора испред пословних просторија, а исту утврђује решењем и наплаћује, на 
основу издатог одобрења,  Одек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке. 

3. Комунална такса по овом тарифном броју може се утврдити и 
решењем Одсека за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке за већ 
заузете просторе на основу инспекцијског записника који сачини општински 
комунални инспектор, осим киоске. 

4. Ако се простор на јавним површинама или испред пословних 
просторија користи за време које одобрењем није ограничено, комуналну таксу по овом 
тарифном броју за прву календарску годину утврђује и наплаћује Одсек за финансије, 
локалну пореску администрацију и јавне набавке као у тачки 1. ове напомене а за 
остали период времена утврђивање и наплата се врше на основу издатог одобрења у 
роковима и на начин утврђен Законом о порезима на имовину. 

5. Одсек за привреду, урбанизам, комунално стамбене, имовинске и 
инспекцијске послове издаје одобрење за коришћење простора на јавним површинама 
или простора испред пословних просторија и дужан је да један примерак одобрења из 
тачке 1. и тачке 3. као и један примерак записника из тачке 2. ове напомене достави 
Одсеку за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке. 

6. Комунална такса по овом тарифном броју се не наплаћује за заузете 
јавне површине које се налазе у зони IV из члана 8. Одлуке о локалним комуналним 
таксама. 
 

Тарифни број 2. 
 

  За држање средстава за игру плаћа се за средство  дневно: 
 
  1. За билијар: 
 I зона .............................................................................................................. 2,00 дин. 
 II зона ............................................................................................................. 1,50 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 1,00 дин. 
 
  2. За томболу: 
 I зона ............................................................................................................ 14,00 дин. 
 II зона ............................................................................................................. 7,00 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 3,50 дин. 
 
  3. За аутомате за посебну игру на срећу: 
 I зона ............................................................................................................ 35,00 дин. 
 II зона ........................................................................................................... 30,00 дин. 
 III зона .......................................................................................................... 15,00 дин. 
 
  4. За стони фудбал, забавно стрелиште, вртешке и остала средства 
за игру: 
 I зона ............................................................................................................ 14,00 дин. 
 II зона ............................................................................................................  7,00 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 3,50 дин. 
 
  5. За флипере и видео игре: 
 I зона ............................................................................................................ 20,00 дин. 
 II зона ........................................................................................................... 12,00 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 7,00 дин. 
 



 
 

  НАПОМЕНА:  
  1. Уколико се одобрење за држање средстава издаје на одређено време, 
комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује орган надлежан за  
издавање одобрења. Ако се одобрење издаје на неодређено време таксу утврђује и 
наплаћује Одсек за финансије, локалну пореску администрацију и јавне набавке 
Општинске управе општине Бабушница, на начин и у роковима утврђеним Законом о 
порезима на имовину. 
  2. Орган управе надлежан за издавање одобрења за држање средстава за 
игру, обавезан је да Одсеку за финансије, локалну пореску администрацију и јавне 
набавке Општинске управе општине Бабушница, достави примерак одобрења одмах по 
издавању истог. 

3. Комунална такса по овом тарифном броју се не наплаћује за држање 
средстава за игру у зони IV из члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама. 
 

Тарифни број 3. 
 

За истицање фирме или назива на пословном простору плаћа се 
годишње и то: 

1. ПО ДЕЛАТНОСТИМА: банкарство, осигурање имовине и лица, 
производња и трговина нафтом и дериватима нафте, производња и трговина на 
велико дуванским производима, производња цемента, казина, коцкарнице, 
кладионице, бинго сале, пружање коцкарских услуга, ноћни барови и дискотеке: 

 
а) ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА.......................................................60.000,00 дин. 
б) СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА.......................................................40.000,00 дин. 
в) МАЛА И МИКРО ПРАВНА ЛИЦА ........................................30.000,00 дин. 
г) ПРЕДУЗЕТНИЦИ......................................................................20.000,00 дин. 
 

1а. ДЕЛАТНОСТ ПОШТА, ФИКСНА И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА ......... 
............................................................................................................................200.000,00 дин. 

 
1б. ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ...................... 

............................................................................................................................200.000,00 дин. 
 
1в. ТРГОВИНА НА МАЛО У КИОСЦИМА за велика и средња правна лица и 

мала и микро правна лица и предузетнике који су остварили годишњи приход преко 
50.000.000 динара...............................................................................................10.000,00 дин.  

 
2. ПО ВЕЛИЧИНИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА осим делатности 

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, пружања 
коцкарских услуга, ноћних барова и дискотека: 

 
а) ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА: 

             I зона ..................................................................................................... 50.000,00 дин. 
             II зона .................................................................................................... 30.000,00 дин. 
             III зона.....................................................................................................20.000,00 дин. 
 IV зона.....................................................................................................10.000,00 дин. 
 

б) СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА: 
             I зона ..................................................................................................... 30.000,00 дин. 
             II зона .................................................................................................... 20.000,00 дин. 
             III зона ....................................................................................................10.000,00 дин. 
 IV зона......................................................................................................7.500,00 дин. 



 
 

 
в) МАЛА И МИКРО ПРАВНА ЛИЦА која су остварила годишњи 

приход преко 50.000.000 динара: 
             I зона ..................................................................................................... 20.000,00 дин. 
             II зона .................................................................................................... 10.000,00 дин. 
             III зона .................................................................................................... 7.500,00 дин. 
 IV зона......................................................................................................5.000,00 дин. 
 

г) ПРЕДУЗЕТНИЦИ који су остварили годишњи приход преко 
50.000.000 динара: 
             I зона ...................................................................................................... 15.000,00 дин. 
             II зона ..................................................................................................... 7.500,00 дин. 
             III зона .................................................................................................... 5.000,00 дин. 
 IV зона......................................................................................................3.750,00 дин. 
 

              НАПОМЕНА: 
1. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Одсек 

за финансије локалну пореску администрацију и јавне набавке. За сваког обвезника 
доноси се решење о висини комуналне таксе а она се плаћа тромесечно (15. фебруара, 
15. маја, 15. августа и 15. новембра). 

2. Комунална такса за истицање фирме на пословном простору плаћа се 
за сваку истакнуту фирму односно назив, без обзира где је истакнута и у ком објекту. 

3. Ако се  на  једном   објекту - пословном  простору,  налази  више 
истакнутих фирми или назива истог обвезника, комунална такса се плаћа само за једну 
фирму односно назив, а ван седишта пословног простора, такса се плаћа за сваку 
истакнуту фирму. 

4. Фирмом у смислу овог тарифног броја сматра се сваки назив или име 
које упућује на то да правна и физичка лица, односно предузетници обављају делатност 
или занимање. 

5. Комунална такса за истакнуту фирму, односно назив плаћа се у 
годишњем износу. 

6. У случају обављања више делатности под истакнутом фирмом, 
комунална такса се плаћа за делатност са највишом тарифом. 

7. За делатности пошта, мобилне и фиксне телефоније и преноса 
електричне енергије, комунална такса за истицање фирме на пословном простору, 
односно назива на објектима који се налазе у сеоским насељима плаћа се у висини од 
20% од цене утврђене по тарифи за дате делатности. 

8. Предузетнику који привремено одјави обављање делатности, у складу 
са законом, за време привремене одјаве мирује и обавеза плаћања комуналне таксе. 

9. Обвезници комуналне таксе по овом тарифном броју дужни су да 
поднесу пријаву ради утврђивања таксе Одсеку за финансије локалну пореску 
администрацију и јавне набавке, Општинске управе општине Бабушница до 31. марта 
године у  којој се такса утврђује, односно у року од 15 дана од дана истицања фирме, 
односно назива. 

10. Уколико се пријава подноси први пут уз пријаву је потребно 
доставити: 

-фотокопију решења о регистрацији 
-фотокопију потврде о пореском идентификационом броју (ПИБ) 
-фотокопију депо картона и 
-фотокопију финансијског извештаја за претходну годину. 
11. Изузетно, комунална такса се не плаћа за истицање фирме, односно 

назива, на објектима у којима се обавља трговинска делатност а који се налазе у селима 
Богдановац, Штрбовац, Остатовица, Црвена Јабука, Раков Дол, Вучи Дел, Берин Извор, 
Кијевац, Масуровац, Радосин, Лесковица, Бердуј, Врело и Јасенов Дел. 

 
 



 
 

Тарифни број 4. 
 
  За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који 
припадају јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, 
бандере и сл.) наплаћује се локална комунална такса за правна лица и 
предузетнике у износу од 20% од одговарајућих износа утврђених у тарифном 
броју 3. за период од годину дана, односно сразмерно времену коришћења.  
 

НАПОМЕНА: 
  1. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се пре почетка 
коришћења рекламних паноа организацији којој је поверено уређивање и одржавање 
јавних површина. 
  2. Организација која се стара о слободним површинама дужна је да од 1.  
до 5. у месецу, за претходни месец обрачуна и уплати неплаћену комуналну таксу по 
овом тарифном броју, на одговарајући рачун буџета општине Бабушница. 

 
Тарифни број 5. 

 
  За коришћење простора за паркирање друмских моторних и 
прикључних возила на уређеним и обележеним местима, плаћа се по часу: 
 
  1. За теретна возила, аутобусе и приколице: 

I зона ............................................................................................................ 50,00 дин. 
 II зона ........................................................................................................... 30,00 дин. 
 III зона .......................................................................................................... 20,00 дин. 
 
  2. За  путничке аутомобиле: 

I зона ............................................................................................................ 30,00 дин. 
 II зона ........................................................................................................... 25,00 дин. 
 III зона .......................................................................................................... 20,00 дин.
  
  3. За мотоцикле и моторе: 

I зона ............................................................................................................ 10,00 дин. 
 II зона ............................................................................................................. 7,00 дин. 
 III зона ............................................................................................................ 5,00 дин.
  
  НАПОМЕНА: 
  1. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се органу односно 
организацији којој је поверено уређивање и одржавање паркинг простора. 
  2. Орган, односно организација којој је поверена наплата комуналне 
таксе, по овом тарифном броју дужна је да од 1. до 5. у месецу, за претходни месец, 
обрачуна и уплати ову таксу на одговарајући  рачун буџета општине Бабушница. 

3. Комунална такса по овом тарифном броју се не наплаћује за 
коришћење јавних површинина које се налазе у зони IV из члана 8. Одлуке о локалним 
комуналним таксама. 
 

Тарифни број 6. 
 

  За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора 
или других  објеката привременог карактера, плаћа се дневно по метру 
квадратном: 
 
 1. За постављање кампова ......................................................................... 7,00 дин. 
 2. За постављање шатора, камп-кућица, стамбених приколица или других 
облика привременог коришћења слободних површина....................................... 7,00 дин. 



 
 

 
  НАПОМЕНА: 
  1. Комунална такса, по овом тарифном броју, плаћа се пре постављања 
кампова, шатора или других облика привременог коришћења слободних површина. 
  2. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се оранизацији која 
се стара о слободним површинама. 
  3. Организација, која се стара о слободним површинама дужна је да од 
1. до 5. у месецу за протекли месец, обрачуна и уплати комуналну таксу по  овом 
тарифном броју на одговарајући рачун буџета Општине. 

 
Тарифни број 7. 

   
  За држање, моторних, друмских и прикључних возила плаћа се 
годишње: 

1. За теретна возила: 
- за камионе до 2т носивости..................................................................1.100,00 дин. 
- за камионе од 2т до 5т носивости........................................................1.600,00 дин. 
- за камионе од 5т до 12т носивости......................................................3.200,00 дин. 
- за камионе преко 12т носивости..........................................................5.000,00 дин. 
 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле )……….... 
......................................................................................................................210,00 дин. 

 
3. За путничка возила: 

- до 1.150цм³................................................................................................320,00 дин.  
- преко 1.150цм³ до 1.300цм³.....................................................................420,00 дин.  
- преко 1.300цм³ до 1.600цм³.....................................................................530,00 дин.  
- преко 1.600цм³ до 2.000цм³.....................................................................850,00 дин.  
- преко 2.000цм³ до 3.000цм³..................................................................2.100,00 дин.  
- преко 3.000цм³.......................................................................................3.200,00 дин.  

 
4. За мотоцикле: 

- до 125цм³...................................................................................................210,00 дин.  
- преко 125цм³ до 250цм³...........................................................................320,00 дин.  
- преко 250цм³ до 500цм³...........................................................................530,00 дин.  
- преко 500цм³ до 1.200цм³........................................................................640,00 дин.  
- преко 1.200цм³ .........................................................................................740,00 дин.  

 
5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту…42,00 дин. 
 
6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и 

специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета: 
- до 1т носивости.........................................................................................400,00 дин. 
- од 1т до 5т носивости...............................................................................700,00 дин. 
- од 5т до 10т носивости.............................................................................950,00 дин. 
- од 10т до 12т носивости........................................................................1.300,00 дин. 
- преко 12т носивости..............................................................................1.600,00 дин. 

 
7. За вучна возила (тегљаче): 

- чија је снага мотора до 66 киловата....................................................1.100,00 дин. 
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата..........................................1.600,00 дин. 
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата........................................2.100,00 дин. 
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата......................................2.600,00 дин. 
- чија је снага мотора преко 177 киловата............................................3.200,00 дин. 

 



 
 

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз 
реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 
пчела......................................................................................................................1.000,00 дин. 

 
 

  НАПОМЕНА:  
  1. Комунална такса, по овом тарифном броју, плаћа се приликом 
регистрације возила, на одговарајући рачун буџета општине Бабушница. 
  2. Орган који региструје моторна друмска и прикључна возила не може 
извршити регистрацију без доказа да је плаћена одговарајућа комунална такса по овом 
тарифном броју. 
  3.Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за: 
  а) моторна, друмска и прикључна возила Војске Србије; 
  б) путничка возила и мотоцикле војних инвалида, цивилних инвалида 
рата и инвалида рада са 80%  и више процената телесног оштећења или код којих 
постоји телесно оштећење које има за последицу неспособност екстремитета (ногу од 
60 или више процента ако возило служи за његов лични превоз); 
  в) возила хитне помоћи и Црвеног крста, специјална возила предузећа, 
здравствених организација намењена за обављање њихове делатности (возила за превоз 
болесника, лабораторијска и друга испитивања) и 
  г) моторна друмска и прикључна возила предузећа и других 
организација и заједница и то: аутобуси којима се искључиво врши локални  линијски 
превоз до Црвене Јабуке и Штрбовца, специјална возила за превоз посмртних остатака, 
ватрогасна возила и возила полиције, као и специјална возила предузећа за одржавање 
чистоће. 
 
 

Тарифни број 8. 
 
  За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова плаћа се локална комунална такса дневно, по метру 
квадратном заузете јавне површине. 

 
 I зона .......................................................................................................... 6,00 дин. 
 II зона ......................................................................................................... 5,00 дин. 
 III зона ........................................................................................................ 3,00 дин. 
. 
  
             НАПОМЕНА: 

1. Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју наплаћује 
надлежни орган приликом издавања одобрења за заузеће јавне површине, а иста је 
приход  буџета Општине. 

2. Комунална такса по овом тарифном броју се не наплаћује за заузете 
јавне површине које се налазе у зони IV из члана 8. Одлуке о локалним комуналним 
таксама. 

 
 
 
  


