
На основу члана 38 став 1 тачка 8 Закона о локалној самоуправи („Сл.лист ЦГ“, бр. 2/18),
члана 5 став 1 тачка 4 Закона о финансиранју локалну самоуправе („Сл.лист РЦГ“, бр. 42/03, 43/03
и „Сл.лист ЦГ“, бр. 51/08, 74/10, 1/15, 78/15, 3/16 и 30/17), члана 2 Закона о локалним комуналним
таксама(„Сл. лист РЦГ“, бр. 27/06) и члана 38 тачка 2 и 8 Статута општине Жабљак („Сл.лист
РЦГ-општински прописи“, бр.9/05 и 23/07 и „Сл. лист ЦГ – општински прописи“, бр. 3/11 и 7/14)
Скупштина општине Жабљак, на сједници одржаној дана 26.04.2018.године, донијела је

О Д Л У К A
о локалним комуналним таксама

Члан 1
      Овом одлуком се на територији Општине Жабљак прописују локалне комуналне таксе (у
даљем тексту: локалне комуналне таксе), утврђује њихова висина, начин и рокови плаћања, као и
вршење послова утврђивања и наплате локалне комуналне таксе.

Члан 2
      Локалне комуналне таксе уводе се за:
      1. Коришћење простора на јавним површинама, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и умјетничких заната и домаће радиности;
      2. Држање (приређивање) музике у угоститељским објектима, осим музике која се
репродукује механичким средствима (грамофон, магнетофон, радио, ТВ и сл.);
     3. Коришћење рекламних паноа и билборда, осим поред магистралних и регионалних
путева;
      4. Коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила, мотоцикала и
бицикала, на уређеним и обиљеженим мјестима;
      5. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката
привременог карактера;
      6. Коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија;
      7. Држање пловних постројења, пловних направа и других објеката на води;
      8. Држање бренти, гатера и циркулара за резање грађе;
      9. Држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води;
      10. Држање асфалтних бетонских база и база за дробљење и прераду камена и производњу
пијеска.
      11. Коришћење слободних површина за картинг стазе, забавне паркове и циркусе;
      12. Коришћење обале у пословне сврхе.

Члан 3
      Јавним површинама за чије се коришћење може увести локална комунална такса сматрају
се површине утврђене планским документом општине, које су доступне свим корисницима под
једнаким условима (улице, тргови, јавни пролази, јавна степеништа, мостови, паркинг простори,
тротоари, стајалишта јавног превоза, пијаце, паркови, травњаци, површине за рекреацију и сл.).

Члан 4
      Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
      Обвезник локалне комуналне таксе из члана 2 став 1 тачка 5 ове одлуке је власник или
корисник земљишта на којем се налази камп, шатори или други објекти привременог карактера.

Члан 5
      Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Члан 6
      Локална комунална такса из члана 2 ове Одлуке утврђује се према корисној површини,
времену коришћења или одређује у фиксном износу.
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      Локалне комуналне таксе из става 1 овог члана утврђују се у различитој висини зависно од
врсте дјелатности, површине, локације, односно зона у којима се налазе објекти, предмети,
односно врше услуге за које је прописано плаћање таксе.

Члан 7
      У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, жалбе, принудне наплате, камате,
рокова плаћања, обрачуна камате, застарелости и осталог што није посебно прописано овом
Одлуком, сходно се примјењују одредбе Закону о пореској администрацији.

Члан 8
      Висина локалних комуналних такса утврђује се таксеном тарифом која је саставни дио ове
Одлуке.

Члан 9
      Висина локалних комуналних такса прописаних таксеном тарифом умањује се 30% за
подручја ван ДУП-а, ЛСЛ и урбанистичких пројеката.

Члан 10
      Општина може висину локалне комуналне таксе усклађивати са годишњом стопом раста
цијена на мало према подацима надлежног органа за послове статистике, ако је та стопа већа од
2%.

Члан 11
      Уплата локалних комуналних такса врши се на одговарајуће уплатне рачуне општине
Жабљак у складу са наредбом о начину уплате јавних прихода.

Члан 12
      Локалне комуналне таксе су сопствени извор средстава општине Жабљак, а утврђује их и
наплаћује орган локалне управе надлежан за послове финансија.
      Локална комунална такса се утврђује на основу акта издатог од стране надлежног органа,
службене евиденције или на основу записника комуналне полиције.

Члан 13
      Инспекцијски надзор у погледу евиденције за локалне комуналне таксе из члана 2 ове
Одлуке врши комунална полиција, а наплату локалне комуналне таксе врши Орган локалне управе
надлежан за послове јавних прихода.

Члан 14
      Локалне комуналне таксе за коришћење предмета, односно права и услуга плаћају се
мјесечно, до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

Члан 15
      Новчаном казном од 150,00 € - 5.000,00 € казниће се правно лице ако:
      - Не пријави или нетачно пријави настанак таксене обавезе прописане таксеном тарифом;
      - Локалну комуналну таксу уопште не плати,
      - Локалну комуналну таксу уплати у мањем износу од прописане,
      - Локалну комуналну таксу не уплати благовремено сходно одредбама члана 15 ове одлуке.

За прекршај из става 1 овог члана казниће се и предузетник новчаном казном у износу од
50,00 € - 1.500,00 €.
      За прекршај из става 1 овог члана казниће се физичко и одговорно лице новчаном казном у
износу од 20,00 € - 500,00 €.

Члан 16
ТАРИФА

Локалних комуналних такса
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Тарифни број 1
I За коришћење простора на јавним површинама, осим ради продаје штампе, књига и

других публикација, плаћа се локална комунална такса и то:
       1. Постављање привремених пословних објеката који се могу премјештати са једног мјеста
на друго и то: изложбене тезге, штандови, аутомати за продају освјежавајућих напитака, сладоледа,
привремених објеката за продају цигарета, дезерата, кестена, палачинки, крофни, украсних
предмета, цвијећа и слично ………………………………………………………….20,00 € по објекту
у мјесечном износу.
      2. За коришћење простора на јавним површинама, осим ради продаје штампе, књига и
других публикација, производа старих и умјетничких заната и домаће радиности, од сваког цијелог
или започетог квадратног метра простора који се користи, висина таксе утврђује се мјесечно по
м2 и то:
      - за постављање затворене баште уз угоститељски објекат у његовој функцији .....3,00 €;
       - за постављање љетне баште уз угоститељски објекат у његовој функцији ...........3,00 €;
     3. За коришћење простора за постављање шатора или других штандова за обављање
угоститељске или друге дјелатности плаћа се такса дневно по м2 у износу од .......................... 1,50
€;
     4. За коришћење простора за постављање привремених објеката који служе за извођење
забавних програма (забавни паркови и др.) утврђује се висина таксе по м2 мјесечно ...............1,00 €;

II За коришћење простора на јавним површинама ради извођења грађевинских радова,
раскопавања, депоновања грађевинског и другог материјала, такса се плаћа дневно по м2 заузете
површине, и то:

1. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање јавних површина...3,00€;
     2. За заузимање јавне површине за извођење грађевинских радова при изградњи,
реконструкцији или адаптацији објекта
...........................................................................................0.70€;
      3. За заузимање јавне површине за одлагање грађевинског и другог материјала ........0,50 €;

III За коришћење простора на јавним површинама у промотивне сврхе, такса се плаћа
дневно по м2 заузете површине у износу од …………………….................................................10,00
€;

IV За заузимање јавне површине у осталим случајевима који нијесу обухваћени овим
тарифником плаћа се такса у мјесечном износу и то ……………………………………………3,00 €
по м2 површине која се користи.

Напомена: По овом тарифном броју локалне комунална такса се плаћа приликом издавања
одобрења за коришћење простора на јавним површинама од стране органа локалне управе
надлежног за уређење простора, стамбене и комуналне послове, на основу службене евиденције
или записника Комуналне полиције о коришћењу простора у наведене сврхе о чему ће се донијети
рјешење о утврђивању комуналне таксе.

Тарифни број 2
      За приређивање музичког програма уживо у угоститељским објектима, баштама и терасама
плаћа се локална комунална такса за сваки започети мјесец приређивања у износу од .........150,00€.

Напомена: По овом тарифном броју локална комунална такса се плаћа приликом издавања
одобрења за извођење музичког програма од стране органа локалне управе надлежног за привреду
и финансије, на основу службене евиденције или на основу записника Комуналне полиције о чему
ће се донијети решење о утврђивању комуналне таксе.

Тарифни број 3
      I За коришћење билборда плаћа се локална комунална такса мјесечно по сваком цијелом
или започетом m2



...............................................................................................................................6,00 €.
      II За коришћење рекламних паноа, писаних реклама, мурала и слично, плаћа се локална
комунална такса мјесечно:

- до 5 m2 ............................................................................................................7,00 € по
m2;

- а за сваки започети наредни m2 плаћа се ....................................................3,00 € по
m2.

      III За коришћење реклама на јарболу плаћа се локална комунална такса мјесечно по
јарболу
..............................................................................................................................................20,00 €.

 Напомена: По овом тарифном броју локална комунална такса се плаћа приликом добијања
рjешења за постављање билборда, истицање рекламних паноа, писаних реклама, мурала и слично
од стране органа локалне управе надлежног за уређење простора, стамбене и комуналне послове,
на основу службене евиденције или записника Комуналне полиције о коришћењу простора у
наведене сврхе о чему ће се донијети рјешење о утврђивању комуналне таксе.
Реклама преко 0,25м² сматра рекламним паноом а до 0,25м² називом фирме.

Уколико корисник билборда комуналну таксу уплати годину дана унапријед, иста ће се
умањити 5%.

Тарифни број 4
      За коришћење простора за паркирање моторних и прикључних возила, мотоцикала и
бицикала, на уређеним и обиљеженим мјестима локална комунална такса плаћа се за сваки
започети час коришћења и то:

      - За паркирање аутобуса .............................................................................................0,50 €;
     -   За паркирање путничких аутомобила .....................................................................0,20 €;
     -   За паркирање комбија и теретних возила до 2-је тоне носивости .......................0,30 €;
      - За паркирање мотоцикала и бицикала ....................................................................0,10 €;
      - За паркирање других прикључних возила ..............................................................1,00 €.

 Напомена: Таксу из овог Тарифног броја плаћа корисник паркинг простора.

      За коришћење јавног паркиралишта за вршење ауто-такси превоза плаћа се локална
комунална такса у годишњем износу од ........................................................................................50,00
€.

Напомена: Локална комунална такса по овом тарифном броју наплаћује се преко овлашћеног
службеног лица.

Тарифни број 5
      За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката
привременог карактера плаћа се локална комунална такса мјесечно и то:

- до 500 m2 ................................................................................................. ....0,40 € по m2;
- а за сваки m2 преко 500 m2 .............................................................................0,10 € по

m2.
      За коришћење слободних површина за постављање штандова, монтажних објеката типа
киоск, затворених и отворених башти, паркиралишта, камионских пијаца, дјечјих игралишта и
забавних паркова плаћа се локална комунална такса мјесечно, и то:

- за површину до 30 m2 ...................................................................................3,00 € по 1
m2;

- а за површину преко 30 m2 плаћа се за сваки следећи m2 ......................................1,00
€.

Напомена: По овом тарифном броју локална комунална такса се плаћа на основу рјешења
надлежног органа локалне управе, донијетог на основу службене евиденције или записника



комуналне полиције.

Тарифни број 6
      За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија плаћа се локална
комунална такса у износу од ……………………………………………………………………..12,00 €
по витрини мјесечно.

Напомена: По овом тарифном броју локална комунална такса се плаћа приликом добијања
рјешења за коришћење витрина од стране органа локалне управе надлежног за уређење простора,
стамбене и комуналне послове, на основу службене евиденције или записника комуналне полиције
о чему ће се донијети рјешење о утврђивању комуналне таксе. Такса из овог Тарифног броја се
плаћа за период мај - септембар, а за период октобар-април 20% од утврђеног износа.

Тарифни број 7
      I За држање и коришћење пловних постројења, пловних направа и других објеката на води
плаћа се локална комунална такса по свакој спуштеној пловној направи и то по:
       - кајаку .........................................................................................................................3,00
€;
       - чамцу ..........................................................................................................................5,00 €;
       - сплаву и слично ...................................................................................................... 10,00 €.

Напомена: По овом тарифном броју локалну комуналну таксу плаћа правно лице, предузетник и
физичко лице које користи пловна постројења и друге објекте на води а наплату врши јавно
предузеће коме је повјерено управљање природним добрима и за исту издаје признанице. Јавно
предузеће наплаћену локалну комуналну таксу дужно је да уплати на одговарајући уплатни рачун
локалних прихода општине Жабљак до 15-ог у мјесецу за претходни мјесец.

Уколиконадлежно предузеће не уплати локалну комуналну таксу по овом тарифном броју,
орган локалне управе надлежан за послове јавних прихода ће рјешењем утврдити висину исте и
обавезати јавно предузеће да је уплати.

     II За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води плаћа се
локална комунална такса за сваки започети мјесец ………………………………………….100,00 €
по ресторану или другом објекту.

Напомена: Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју плаћа власник или корисник
ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води, а таксу плаћа приликом издавања
одобрења за држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на води од стране
органа локалне управе надлежног за уређење простора, стамбене и комуналне послове или на
основу службене евиденције или записника комуналне полиције о чему ће се донијети рjешење о
утврђивању комуналне таксе.

Тарифни број 8
      За коришћење и држање бренти, гатера и циркулара за резање грађе плаћа се локална
комунална такса за сваки започети мјесец у износу и то:
      - за бренту
...................................................................................................................40,00 €;
       - за гатер
......................................................................................................................30,00 €;
      - за циркулар
...............................................................................................................20,00 €.

Напомена: Локална комунална такса по овом тарифном броју плаћа власник или корисник бренте,
гатера и циркулара за резање грађе, а таксу плаћа приликом издавања одобрења за држање бренти,
гатера и циркулара од стране органа локалне управе надлежног за уређење простора, стамбене и
комуналне послове, на основу службене евиденције или записника комуналне полиције о чему ће



се донијети рjешење о утврђивању комуналне таксе.
Комунална такса по овом тарифном броју плаћаће се у периоду од 01.05.-30.10. текуће године.

Тарифни број 9
      За држање асфалтних бетонских база и база за дробљење и прераду камена и производњу
пијеска, плаћа се локална комунална такса за сваки започети мјесец у износу од…………. 40,00 €
по мјесту.

Напомена: Локална комунална такса по овом тарифном броју плаћа власник или корисник за
држање асфалтних бетонских база и база за дробљење и прераду камена и производњу пијеска, а
таксу плаћа приликом издавања одобрења за држање асфалтних бетонских база и база за дробљење
и прераду камена и производњу пијеска, на основу службене евиденције или записника комуналне
полиције о чему ће се донијети рjешење о утврђивању комуналне таксе.

Тарифни број 10
      За коришћење слободних површина за картинг стазе, забавне паркове и циркусе плаћа се
локална комунална такса мјесечно по свакомm2 заузетог простора ……………………………0,50 €.

Напомена: Локална комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања
одобрења за коришћење слободних површина, на основу пореске пријаве или на основу записника
инспекцијског органа.

Тарифни број 11
      За коришћење обале, у пословне сврхе плаћа се локална комунална такса мјесечно по
сваком m2 заузетог простора ……………………………………………………… ..................... …1,00
€.

Напомена: Локална комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања
одобрења за коришћење обале, осим морске, у пословне сврхе, на основу пореске пријаве или на
основу записника надлежног инспекцијског органа.

Члан 17
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама

("Сл. лист РЦГ - општински прописи", бр. 3/07 , 5/07, „Сл. лист ЦГ - општински прописи", 13/10,
12/12, 7/14 , 26/16, 1/16 и 30/17).

Члан 18
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл.лист Црне

Горе-општински прописи".

Број: 432/18-01-163
Жабљак, 26.04.2018. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЖАБЉАК

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Видоје Томчић


