
НАЦРТ ОДЛУКЕ ЗА ЈАВНУ РАСПРАВУ 

 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07 ... 

111/21), члана 6., 11., 15. и 15в Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 62/06 

... 111/21)  и члана 40. став 3. Статута општине Брус („Сл.лист општине Брус“ број 2/19), Скупштина 

општине Брус на седници одржаној дана ___________ доноси: 

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

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

територији општине Брус и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начини плаћања локалне 

комуналне таксе. 

Члан 2. 

Комунална такса плаћа се за: 

1. Истицање фирме на пословном простору; 

2. Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина; 

3. Држање средстава за игру („забавне игре“). 

Члан 3. 

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење 

прописано плаћање локалних комуналних такси. 

Члан 4. 

Висина локалне комуналне таксе зависи од врсте делатности, површине, техничко-употребних 

карактеристика објекта, величине правног лица у смислу Закона којим се уређује рачуноводство.  

Члан 5. 

Износи таксе прописују се тарифом локалних комуналних такси. Тарифа локалних комуналних 

такси садржи 3 (три) тарифна броја који су саставни део ове одлуке. Таксена обавеза настаје даном 

почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалних 

комуналних такси. Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга. 

Члан 6. 

Обавезник локалне комуналне таксе за држање средстава за игру дужан је да пре почетка 

коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне 

таксе, поднесе пријаву за утврђивање таксене обавезе Одсеку за локалну пореску администрацију 

Општинске управе општине Брус. 

Пријава се подноси на обрасцу ЗИ-Б који је саставни део ове одлуке. 



Члан 7. 

Пријава обвезника локалне комуналне таксе се подноси за истицање фирме на пословном 

простору локалној пореској администрацији у року од 15 (петнаест) дана од дана почетка обављања 

делатности. Пријава се може поднети   преко портала lpa.gov.rs или на обрасцу ИФ-Б који је сатавни 

део ове одлуке. 

Члан 8. 

Обвезник је дужан да сваку промену (трајне или привремене одјаве делатности, промене 

делатности, стечаја или ликвидације и сл.) пријави Одсеку за локалну пореску администрацију 

Општинске управе општине Брус. 

Члан 9. 

Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору и за држање моторних, 

друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина утврђује се у годишњем 

износу; а за држање средстава за игру локална ко мунална такса се опбрачунава у дневном износу. 

Члан 10. 

Приходи остварени од локалне комуналне таксе који су прописани овом одлуком су изворни 

приходи општине Брус и припадају буџету општине Брус и исти се уплаћују на уплатни рачун јавних 

прихода који су прописани актима којима се уређује буџетски систем. 

Члан 11. 

Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа, организација и органа и организација општине Брус. 

Члан 12. 

У погледу начина, утврђивања, контроле и наплате таксене обавезе, а што није прописано овом 

одлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

Члан 13. 

Средња, мала правна лица и предузетници (осим предузетника и правних лица који обављају 

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 и 

пружање коцкарских услуга и  ноћних барова и дискотека), а  који остварују годишњи приход преко 

50.000.000,00 (педесет милиона) динара дужни су да доставе биланс успеха најкасније у року од 15 

(петнаест) дана од дана достављања агенцији за привредне регистре Одсеку за локалну пореску 

администрацију. 

Члан 14. 

Таксени обвезник који не поднесе пријаву прописану члановима 6., 7. и 13. ове Одлуке казниће 

се за прекршај и то: 

- одговорно лице у правном лицу у износу од 10.000,00 (десет хиљада) до 25.000,00 (двадесет 

пет хиљада) динара; 



- правно лице новчаном казном у износу од 25.000,00 (двадесет пет хиљада) до 70.000,00 

(седамдесет хиљада) динара; 

- предузетник новчаном казном од 15.000,00 (петнаест хиљада) до 35.000,00 (тридесет пет 

хиљада) динара. 

Члан 15. 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

Тарифни број 1 

За истицање фирме или назива на пословном простору плаћа се комунална такса за сваки 

пословни објекат на коме је истакнута фирма, односно назив и то: 

I 

1. Предузетници и правна лица који су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

мала и средња правна лица (осим предузетника и правних лица који обављају 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 и пружање коцкарских услуга и  ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход 

преко 50.000.000,00 (педесет милиона) динара плаћају локалну комунлну таксу за истицање 

фирме на пословном простору у износу од 2 (две) просечне плате. 

2. Правна лица који су према Закону о рачуноводству разврстана у велика правна лица (осим 

предузетника и правних лица који обављају 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 и пружање коцкарских услуга и  

ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход преко 50.000.000,00 (педесет милиона) 

динара плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у износу 

од 3 (три) просечне плате. 

3. Правна лица и предузетници која обављају делатност из области електропривреде; мовилних и 

телефонских услуга плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору на 

годишњем нивоу у износу од 10 (десет) просечних зарада.  

4. Правна лица и предузетници који обављају делатност у банкарству и осигурања имовине и 

лица плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору на годишњем нивоу 

у износу од 10 (десет) просечних зарада. + 

5. За обављање поштанских услуга плаћа се комунална такса за истицање фирме на пословном 

простору на годишњем нивоу у износу од 9 (девет) просечних зарада. + 

6. Правна лица и предузетници која се баве производњом и трговином нафте и дериватима нафте, 

производњом и трговином на велико дуванским производима и производњом цемента плаћају 

локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору на годишњем нивоу у 

износу од 7 (седам) просечних зарада. 

7. Правна лица која се баве пружањем коцкарских услуга, казина, коцкарнице, кладионице, бинго 

сале, ноћни барови и дискотеке плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору на годишњем нивоу у износу од 4 (четири) просечне зараде. 

 



II 

За предузетнике и правна лица која имају обавезу истицања фирме на више објеката на 

територији општине Брус, такса се обрачунава и плаћа на следећи начин: 

1. За постојање 2 (два) објекта на којима се истиче фирма, обрачунава се такса за сваки објекат у 

износу од по  60% од износа таксе утврђене овом тарифом. 

2.  За постојање 3 (три) објекта на којима се истиче фирма, обрачунава се такса за сваки објекат у 

износу од по 50% од износа таксе утврђене овом тарифом. 

3. За постојање 4 (четири) објекта на којима се истиче фирма обрачунава се такса за сваки објекат 

у износу од по 40% од износа таксе утврђене овом тарифом. 

4. За постојање 5 (пет) објекта на којима се истиче фирма обрачунава се такса за сваки објекат у 

износу од по 34% од износа таксе утврђене овом тарифом. 

5. За постојање 6 (шест) објекта на којима се истиче фирма обрачунава се такса за сваки објекат у 

износу од по 30% од износа таксе утврђене овом тарифом. 

6. За постојање 7 (седам) и више објекта на којима се истиче фирма обрачунава се такса за сваки 

објекат у износу од по 25% од износа таксе утврђене овом тарифом. 

III 

 Под просечном зарадом у смислу члана 15. тарифног броја 1 ове Одлуке сматра се просечна 

зарада по запосленом остварена на територији општине Брус у периоду јануар-август године која 

претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

НАПОМЕНА:  

- Предузетници и правна лица који су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

мала правна лица (осим предузетника и правних лица који обављају 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 и пружање 

коцкарских услуга и  ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000,00 

(педесет милиона) динара не плаћају локалну комунлну таксу за истицање фирме на пословном 

простору. 

- Висина таксе из тарифног броја 1 утврђује се решењем општинске управе општине Брус, Одсек 

за локалну пореску администрацију у годишњем износу, а плаћа се месечно до петнаестог у 

месецу за текући месец. 

- До доношења решења о утврђивању комуналне таксе за текућу годину, комунална такса се 

плаћа аконтационо у месечним ратама у висини обавезе за задњи месец који претходи години 

за годину у којој се утврђује и плаћа такса. 

- Разлика између обавезе утврђене решењем и аконтационо уплаћене обавезе, обвезник је дужан 

да уплати у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања решења за текућу годину. 

 

Тарифни број 2 

 Локална 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: 



1) За теретна возила: 

–  за камионе до 2 t носивости 2.140,00 динара 

–  за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.860,00 динара 

–  за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.980,00 динара 

–  за камионе преко 12 t носивости 7.110,00 динара 

2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле):    710,00 динара 

3) За путничка возила: 

–  до 1.150 cm3    710,00 динара 

–  преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.410,00 динара 

–  преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 2.130,00 динара 

–  преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.860,00 динара 

–  преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 4.300,00 динара 

–  преко 3.000 cm3 7.110,00 динара 

4) За мотоцикле: 

–  до 125 cm3    570,00 динара 

–  преко 125 cm3 до 250 cm3    840,00 динара 

–  преко 250cm3 до 500 cm3 1.410,00 динара 

–  преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.730,00 динара 

–  преко 1.200 cm3 2.130,00 динара 

5) За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту      60,00 динара 

6) За прикључна возила - теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

–  1 t носивости    580,00 динара 

–  од 1 t до 5 t носивости    990,00 динара 

–  од 5 t до 10 t носивости 1.350,00 динара 

–  од 10 t до 12 t носивости 1.870,00 динара 

–  носивости преко 12 t носивости 2.860,00 динара 

7) За вучна возила (тегљаче): 

–  чија је снага мотора до 66 киловата 2.130,00 динара 

–  чија је снага мотора од 66 киловата до 96 киловата 2.860,00 динара 

–  чија је снага мотора од 96 киловата до 132 киловата 3.590,00 динара 

–  чија је снага мотора од 132 киловата до 177 киловата 4.300,00 динара 

–  чија је снага мотора преко 177 киловата 5.710,00 динара 

8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за 

путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 

пчела 1.410,00 динара 

 

НАПОМЕНА: 

- Такса из овог тарифног броја 2 плаћа се пре подношења захтева за регистрацију, односно за 

продужење регистрације возила и то у једнократном износу унапред за 12 (дванаест) месеци 

рачунајући и месец у коме се врши регистрација, односно продужење регистарције.  

- Орган унутрашњих послова, може да регистује друмско возило само ако ималац возила 

поднесе доказ о плаћеној такси из овог тарифног броја. 



- Ималац моторног возила дужан је да приликом регистрације моторног возила поднесе 

надлежном органу за регистрацију доказ о плаћеној такси по овом тарифном броју на 

одговарајући рачун. 

- Отуђењем возила не стиче се право на повраћај таксе. 

 
Тарифни број 3 

 Локалне комуналне таксе за држање средстава за игру („забавне игре“) утврђују се за свако 

средство дневно и то у износу од 50 динара. 

 НАПОМЕНА: 

- Под забавним играма  у смислу овог тарифног броја сматрају се игре на рачунарима, 

симулаторима, видео – аутоматима, флиперима и другим слиучним направама које се стављају 

у погон помоћу новца или жетона, као и пикадо, билијар или друге сличне игре, у којима се 

учествује уз наплату, а у којима учесник не може остварити добитак у новцу, стварима, 

услугама или правима, већ право на једну или више бесплатних игара исте врсте. 

- Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник простора у коме се држи (приређује) забавна 

игра. 

- Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Општинској управи 

општине Брус, Одсеку за локалну пореску администрацију. 

- Пријава садржи податке о обвезнику како за правна лица тако и за физичко лице и 

предузетнике. 

- Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја решењем утврђује и наплаћује Одсек за 

локалну пореску администрацију, Општинске управе општине Брус. 

- Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја плаћа до 15. у месецу за текући месец. 

Члан 16. 

 Све што није регулисано овом одлуком примењиваће се Закон о финансирању локалне 

самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 6/2006, 91/2016, ... 111/2021), Закон о буџетском систему („Сл. 

гласник РС“ бр. 54/2009, 73/2010, ... 118/2021), Закон о пореском поступку и пореској администрацији  

(„Сл. гласник РС“ бр. 80/02,... 96/2021) као и општи акти локалне самoуправе Брус. 

Члан 17. 

 Одлука о локалним комуналним таксама ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

службеном листу општине Брус, а примењиваће се од 01.01.2023. године. 

Члан 18. 

 Са применом ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. лист 

општине Брус“ бр. 11/2012) од 17.12.2012. године. 

 

 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

          Драгана Деспотовић, дипл.ецц.,с.р. 


