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СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ БАТОЧИНА 
  

БАТОЧИНА 
25.04.2018. године 

ГОДИНА 2018. 
БРОЈ 7 

Пречишћен текст Одлуке о о 

локалним комуналним таксама 

обухвата  

Одлуку о локалним 

комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

12/2012); 

Одлуку o првој измени и 

допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

12/2012, 14/13) из које није унет члан 

4. којим је утврђено у осталом делу 

Одлука о локалним комуналним 

таксама остаје непромењена и члан 5. 

којим је уређено ступање на снагу ове 

Одлуке, односно да иста ступа на 

снагу наредног дана од дана 

објављивања у у ''Службеном 

гласнику општине Баточина'', a 

примењује се почев од 01.12.2013. 

године; 

Одлуку o другој измени и 

допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

12/2012, 14/13 и 17/14) из које није 

унет члан 5. којим је утврђено у 

осталом делу Одлука о локалним 

комуналним таксама остаје 

непромењена и члан 6. којим је 

уређено ступање на снагу ове Одлуке, 

односно да иста ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''; 

Одлуку o трећој измени и 

допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

12/2012, 14/13, 17/14 и 19/14) из које 

није унет члан 3. којим је утврђено у 

осталом делу Одлука о локалним 

комуналним таксама остаје 

непромењена и члан 4. којим је 

уређено ступање на снагу ове Одлуке, 

односно да иста ступа на снагу 

наредног дана од дана објављивања у 

у ''Службеном гласнику општине 

Баточина''; 

Одлуку o четвртој измени и 

допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

12/2012, 14/13, 17/14, 19/14 и 16/15) из 

које није унет члан 2. којим је 

утврђено у осталом делу Одлука о 

локалним комуналним таксама остаје 

непромењена и члан 3. којим је 

уређено ступање на снагу ове Одлуке, 

односно да иста ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''; 

Одлуку o петој измени и 

допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

12/2012, 14/13, 17/14, 19/14, 16/15 и 
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26/16) из које није унет члан 6. којим 

је утврђено у осталом делу Одлука о 

локалним комуналним таксама остаје 

непромењена и члан 7. којим је 

уређено ступање на снагу ове Одлуке, 

односно да иста ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'', a примењује се почев од 

01.01.2017. године; 

Одлуку o шеатој измени и 

допуни Одлуке о локалним 

комуналним таксама (''Службени 

гласник општине Баточина'', број 

12/2012, 14/13, 17/14, 19/14, 16/15, 

26/16 и 13/17) из које није унет члан 6. 

којим је утврђено у осталом делу 

Одлука о локалним комуналним 

таксама остаје непромењена и члан 7. 

којим је уређено ступање на снагу ове 

Одлуке, односно да иста ступа на 

снагу осмог дана од дана објављивања 

у у ''Службеном гласнику општине 

Баточина''; 

Одлуку o седмој измени 

Одлуке о локалним комуналним 

таксама (''Службени гласник општине 

Баточина'', број 12/2012, 14/13, 17/14, 

19/14, 16/15, 26/16, 13/17 и 33/17) из 

које није унет члан 2. којим је 

утврђено у осталом делу Одлука о 

локалним комуналним таксама остаје 

непромењена и члан 3. којим је 

уређено ступање на снагу ове Одлуке, 

односно да иста ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина'', a примењује се почев од 

01.01.2018. године. 

 

Скупштина општине Баточина 

Број: 020-383/18-01 

Датум: 24.04.2018. год                                                                              

Б а т о ч и н а 

 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                                                                                                            

Тања Вукојевић 

 

О Д Л У К A 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“ број 12/12, 14/13, 17/14, 

19/14, 16/15, 26/16, 13/17, 33/17 и 5/18 

- одлука УС) 

 

(Пречишћен текст) 

 

 

 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ  

 

 

Члан 1. 

 

 Овом одлуком уводе се 

локалне комуналне таксе за 

коришћење права, предмета и услуга 

на територији општине Баточина и 

утврђује се висина, олакшице, рокови 

и начин плаћања локалне комуналне 

таксе ( у даљем тексту: Такса) 

 

Члан 2. 

 

 Обвезник таксе је корисник 

права, предмета и услуга за чије је 

коришћење прописано плаћање 

локалне комуналне таксе. 

 

Члан 3. 

 

             Такса се плаћа 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, 
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2. Држање средстава за игру 

('' забавне игре''), 

3. (брисана) 

4. Истицање фирме на 

пословном простору, 

5. Коришћење рекламних 

паноа, укључујући и 

истицање и исписивање 

фирми ван пословног 

простора, на објектима и 

просторима који припадају 

општини ( коловози, 

тротоари, зелене површине, 

бандере и сл.), 

6. Држање моторних, 

друмских и прикључних 

возила, осим 

пољоривредних возила и 

машина, 

7. Заузеће јавне површине 

грађевинским материјалом 

и за извођење грађевинских 

радова, 

8. Коришћење слободних 

површина за кампове, 

постављање шатора и друге 

објекте привременог 

коришћења, 

 

 

Члан 4. 

 

Таксе се не плаћају за 

коришћење права, предмета и услуга 

од стране државних органа и 

организација, органа и организација 

јединица локалне самоуправе и 

установа јавних предузећа где је 

оснивач општина Баточина. 

 

Члан 5. 

 

 Обавеза плаћања локалне 

комуналне таксе настаје од почетка 

коришћења права, предмета и услуга 

за чије коришћење је прописано 

плаћање локалне комуналне таксе и 

траје док постоји основ њиховог 

коришћења. 

 Комуналне таксе за држање 

моторних, друмских и прикључних 

возила плаћају се приликом 

регистрације, односно продужења 

важења регистрације моторних 

возила. 

 Корисницима јавних површина 

испред пословних просторија који 

немају одобрења или нису платили 

таксу по тарифи бр. 1 ове одлуке, 

надлежни орган општине ће решењем 

ускратити право заузећа јавне 

површине у наредних 12 месеци, 

рачунајући од дана пријема решења. 

 

Члан 6. 

 

Локалне комуналне таксе која се 

наплаћује у годишњем износу, 

обвезник је дужан  да поднесе пријаву 

за утврђивање обавезе по основу 

комуналне таксе Општинској управи 

– Одељењу за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије,  

најкасније до 31. јануара у години за 

коју се врши утврђивање таксе, 

односно у року од 15 дана од дана 

коришћења права, предмета и услуга 

за коју је уведена комунална такса. 

Обавезник комуналне таксе 

дужан је да сваку насталу промену 

пријави надлежном органу у року 

порписаном овом одлуком, а 

најкасније у року од 15 дана од дана 

настанка промене. 

Ако обвезник комуналне таксе 

не поднесе пријаву за коришћење 

права, предмета или услуга, таксена 

обавеза утврдиће се на основу 

података којима располаже надлежни 

орган или путем инспекцијске 

контроле. 
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Члан 7. 

 

 Уплата прихода од комуналних 

такси врши се на одговарајуће 

уплатне рачуне прописане 

Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних 

прихода и расподелу средстава са  тих 

рачуна. 

Члан 8. 

 

 Комуналну таксу плаћа 

обвезник у складу са Законом о 

буџетском систему, Законом о порезу 

на доходак грађана, Законом о 

пореском поступку и пореској 

администрацији и Законом о 

финансирању локалне самоуправе. 

 

Члан 9. 

 

 У погледу наплате и контроле 

извршења ове одлуке стараће се  

Одељење за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије 

Општинске управе општине Баточина 

и комунална инспекција Општинске 

управе општине Баточина. 

 

Члан 10. 

 

(Брисан) 

 

Члан 11. 

 

 Комуналне таксе на вашарима, 

сајмовима и пијацама плаћају се 

приликом уласка на продајно или 

изложбено место, а наплату врши 

Јавно предузеће ''Лепеница Баточина'' 

Баточина. 

Јавно предузеће „Лепеница 

Баточина“ Баточина дужно је да 

приход из става 1. уплати на 

одговарајући уплатни рачун буџета 

општине Баточина. 

 

Члан 12. 

 

Висина, олакшице, рокови и 

начин плаћања одређују се у складу са 

овом одлуком и таксеном тарифом 

комуналних такса. 

 

Члан 13. 

  

 За неовлашћено коришћење 

простора на јавним површинама 

испред пословних просторија и 

заузимање јавних површина 

приликом извођења грађевинских 

радова и за постављање грађевинског 

и другог материјала без решења 

надлежног органа Општинске управе, 

плаћа се такса у десетоструко већем 

износу из Тарифног броја 1. ове 

одлуке, а на основу записника 

комуналног инспектора.  

 

 

Члан 14. 

 

 На износ висине накнаде за 

комуналну таксу, обвезник плаћа 

камату према Закону о пореском 

поступку и пореској администрацији, 

а обрачунава је и наплаћује 

Општинска управа општине 

Баточина. 

  

 

II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 15. 

 

 Ако не обрачуна и уплати 

комуналну таксу или не поднесе 

тачну и потпуну пореску пријаву или 

не пријави тачну промену података на 

начин и у роковима прописаним овом 

Одлуком, 
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казниће се за прекршај новчаном 

казном : 

1. правно лице – од 5.000 до 50.000 

динара, 

2. предузетник – од 2.500 до 25.000 

динара, 

3. физичко лице и одговорно лице у 

правном лицу – од 1.000 до 5.000 

динара. 

За прекршај из става 1. овог члана 

може се наплатити казна на лицу 

места : 

1. правном лицу – 5.000 динара, 

2. предузетнику – 2.500 динара, 

3. физичком лицу и одговорном лицу 

у правном лицу – 1.000 динара. 

 

 

III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ 

ОДРЕДБЕ 

   

Члан 16. 

 

Саставни део ове одлуке је 

Таксена тарифа локалних комуналних 

такси утврђена за поједина права, 

предмете и услуге. 

 

 

Члан 17. 

 

 Даном ступања на снагу ове 

Oдлуке престаје да важи Одлука о 

локалним комуналним таксама 

(Службени гласник општине 

Баточина'' , бр. 7/09, 2/10, 7/12 ), осим 

одредби Тарифног броја 4. које 

регулишу истицање фирме на 

пословном простору таксеног 

обвезника из члана 15а став 3. и 4. 

Закона о финансирању локалне 

самоуправе (''Службени гласник РС'', 

број 62/2006,47/2011 и 93/2012) који 

ће се примењивати до 31.12.2012. 

године, када престају да важе. 

 

Члан 18. 

 

 Ова одлука ступа на снагу 

даном објављивања у '' Службеном 

гласнику општине Баточина'', а 

примењује се од 01. октобра 

2012.године, осим тарифног броја 4. 

став 3. и 4. који се примењују од 

01.01.2013. године 

 

 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ 

ТАКСИ  

 

 

 ТАРИФНИ БРОЈ 1 

 

 

1. За коришћење тротоара и 

других простора на јавним 

површинама испред 

пословних просторија у 

пословне 

сврхе по 1 м2, заузете 

површине, а за сталне 

кориснике 

по уговору, дневно .... 40,00 

 

2. За коришћење тротоара и 

других простора, осим 

тротоара 

у насељеним местима ради 

излагања предмета, 

приређивање 

изложбе и других забавних 

приредби у пословне сврхе, 

по  

1м2 заузете површине 

дневно ....................... 100,00 

 

3. За заузимање простора 

односно постављање пулта 

(тезге) 
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       на вашарима, у сајамске 

дане поводом обележавања 

верских  и државних празника 

ради продаје робе и пружања 

услуга грађанима, по 1 м2 

заузете површине дневно 

........................................100,00 

 

4. За коришћење простора на 

јавним површинама за 

постављање шатора за 

циркусе, забавне и луна 

паркове по 1 м2 заузете 

површине дневно .....100,00 

 

5. За постављање расхладних 

уређаја за продају 

освежавајућих 

безалкохолних пића, 

индустријског сладоледа, 

кокица, такса се утврђује 

дневно у износу од..... 40,00 

 

6. За постављање летњих 

башти комунална такса се 

утврђује по 1 м2 у месечном 

износу и то .....................200  

 

7. За коришћење простора 

ради лагеровања 

грађевинског и другог 

материјала од стране 

грађана и грађевинско-

правних лица по 1 м2 

заузете површине 

дневно..........................70,00 

 

8. За остала коришћења  

простора на јавним 

површинама ( која нису 

посебно наведена) 

комунална такса се 

утврђује у дневном износу 

од..................................70,00 

 

9. За коришћење простора на 

јавним површинама или 

испред пословних 

просторија у пословне 

сврхе за сваки цео или 

започет м2, заузете 

површине  такса се утврђује 

у дневном износу и то за: 
- Репетитор за 

телекомуникације .120,00 дин. 

- Телефонске 

говорнице.................44,00 дин. 

- Репетитор за ТВ......29,00 дин. 

- Трафо -станице........40,00 дин. 

- Електрични нисконапонски, 

телефонски, КДС, стубови за 

пренос каблова и опреме 

кабловске телевизије и 

телекомуникациони уређаји, 

стубови и далеководи 10,00 

дин. 

- Изводно разводни ормарић 

10,00 дин. 

- Ормарић Телеком МСАН 

161,00 дин. 

- Скеле и другу монтажну 

грађевинску опрему 29,00 

дин. 

- Утовар-истовар и депоновање 

робе.........................24,00 дин. 

 

 

10. (Престала да важи одлуком 

УС) 

 

НАПОМЕНА: 

 

1. Наплату комуналне таксе 

врши Општинска управа, 

приликом издавања 

одобрења за коришћење 

простора на јавним 

површинама сразмерно 

времену коришћења. Такса 

под редним бројем 3. 

наплаћује се од даваоца 

простора и иста служи за 

уређење простора на коме 
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се одржавају вашари, 

сајмови и сл. 

2. Такса по овом тарифном 

броју не плаћа се за 

коришћење простора код 

истовара робе ако се за 

истовар и уношење исте 

јавна површина не заузима 

више од 2 часа. Исто тако, 

не плаћа се такса из овог 

тарифног броја ако се 

коришћење простора на 

јавним површинама врши 

по службеној дужности по 

наређењу надлежних 

органа ради извођења 

радова и сл. 

3. Такса из овог Тарифног 

броја не плаћа се за 

коришћење јавне површине 

за 

потребе хуманитарних, 

невладиних организација и 

удружења грађана за 

изложбе и друге 

традиционалне 

манифестације. 

4. Висину таксе утврђује и 

наплаћује Одељење за 

имовинско-правне односе, 

урбанизам, грађевинарство, 

стамбено-комуналне, 

инспекцијске послове и 

инвестиције. 

5. Контролу примене овог 

Тарифног броја врши 

комунална инспекција 

Општинске управе 

општине Баточина.  

6. Обвезник локалне 

комуналне таксе из 

тарифног броја 1. тачка 9. и 

тачка 10. дужан је да, за 

коришћење права, предмета 

или услуга за чије 

коришћење је прописано 

плаћање локалне 

комуналне таксе, поднесе 

пријаву до 31.01. текуће 

године. Уколико обвезник 

локалне комуналне таксе не 

поднесе пријаву у року 

прописаном овом одлуком, 

обавеза се утврђује по 

службеној дужности на 

основу налаза надлежног 

инспектора Општинске 

управе општине Баточина. 

У погледу наплате и 

контроле извршења 

комуналне таксе из 

тарифног броја 1. стараће 

се  Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије 

Општинске управе 

општине Баточина.  

7. Обвезници локалне 

комуналне таксе дужни су 

да комуналну таксу из овог 

тарифног броја плаћају 

месечно до 10. у месецу за 

претходни месец.. 

 

 

            ТАРИФНИ БРОЈ 2 

 

 

За држање средстава за 

забавну  игру плаћа се 

комунална такса месечно и то: 

а) за држање билијара, 

аутомата са новчаним 

добицима на ковани новац 

   стоне жетоне путем 

даљинске контроле и сл, по 

комаду......................... 1.000,00 

б) за флипере,компјутере и сл, 

по комаду.......................  600,00 

в) за томболе, спортске 

кладионице и др......... 5.000,00 
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НАПОМЕНА: 

 

1. Таксу из овог Тарифног 

броја плаћа лице односно 

корисник простора који 

држи (приређује) забавну 

игру. 

            2.   Висина таксе за сваког      

обавезника одређује се и 

наплаћује Решењем 

Општинске управе 

општине Баточина. 

3. Контролу примене овог 

Тарифног броја врши 

комунална  

инспекција Општинске 

управе општине Баточина. 

 

           

 ТАРИФНИ БРОЈ 3  

 

(Брисан)  

 

 

           ТАРИФНИ БРОЈ 4 

 

Предузетници и правна лица 

која су према закону којим се уређује 

рачуноводство разврстана у мала 

правна лица (осим предузетника и 

правних лица која 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 пружања коцкарских 

услуга и ноћних барова и дискотека), а 

имају годишњи приход до 50.000.000 

динара, не плаћају локалну комуналну 

таксу за истицање фирме на 

пословном простору (у даљем тексту: 

фирмарина). 

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 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 од 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 

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 од три просечне зараде. 

Правна лица која су према 

закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у велика, средња и мала 

правна лица, у смислу закона којим се 

уређује рачуноводство и 

предузетници, а обављају делатности  

банкарства, осигурања имовине и 

лица, производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским 

производима, производње цемента, 
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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 од десет 

просечних зарада. 

За правна лица и предузетнике 

који обављају делатност поштанских 

услуга у објектима на сеоском 

подручју (уговорне поште) фирмарина 

се утврђује у годишњем износу од 

7.500,00 динара. 

Под просечном зарадом, у 

смислу ст. 2, 3. и 4. овог члана, сматра 

се просечна зарада по запосленом 

остварена на територији општине 

Баточина у периоду јануар-август 

године која претходи години за коју се 

утврђује фирмарина, према подацима 

републичког органа надлежног за 

послове статистике. 

Изузетно од ст. 3. и 4. овог 

члана, јединица локалне самоуправе 

може утврдити и већи износ 

фирмарине, уз претходну сагласност 

министарства надлежног за финансије. 

  

НАПОМЕНА: 

 

1. Такса из овог Тарифног 

броја плаћа се онолико пута 

колико има истакнутих 

фирми или назива на 

различитим објектима. Ако 

се на једном објекту налази 

више истакнутих фирми 

или назива истог 

обвезника, такса се плаћа 

само на једну фирму 

односно назив. 

2. Под истакнутом фирмом у 

смислу овог Тарифног 

броја подразумева се 

свакао обележје или назив 

који означава да обвезник 

обавља делатност на коју је 

по закону дужан да истакне 

фирму, без обзира да ли се 

обележје или назив налази 

на пословном простору 

обвезника. 

3. Утврђивање таксе из овог 

тарифног броја врши 

Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне 

службе и финансије 

Општинске управе 

општине Баточина  

издавањем решења на 

почетку године и 

континуирано у току 

године за обвезнике који са 

радом отпочну током 

године. Такса се плаћа у 

четири једнаке рате, 

квартално и то 15.03, 15.06, 

15.09, 15.12.. 

4. Таксу из овог Тарифног 

броја не плаћају установе 

из области основног и 

средњег образовања, 

предшколског васпитања, 

културе и физичке културе, 

здравствене и социјалне 

заштите, државни органи и 

органи локалне самоуправе. 

5. Контролу примене овог 

Тарифног броја врши 

комунална инспекција 

Општинске урпаве 

општине Баточина. 

6. Висину таксе утврђује и 

наплаћује Општинска 

управа општине Баточина. 

7. Таксена обавеза настаје 

даном почетка обављања 

делатности под којом се 

подразумева: 

- дан регистрације 

правног лица код 
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надлежног 

регистрационог 

органа, 

- дан почетка 

обављања 

делатности 

предузетника 

наведен у решењу 

регистрационог 

органа. 

   

 

ТАРИФНИ БРОЈ  5 

 

Локалну комуналну таксу за 

коришћење рекламних паноа, 

укључујући и истицање и исписивање 

фирме ван пословног простора на 

објектима и просторима који 

припадају општини (коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и 

сл.) плаћају на годишњем нивоу 

правна лица и предузетници у износу 

од 20% од одговарајуће таксе коју 

плаћају правна лица и предузетници 

из тарифног броја 4. oве таксене 

тарифе, зависно од тога да ли су 

разврстани у велика, средња и мала 

правна лица и предузетнике и зависно 

од делатности које обављају. 

 

Предузетници и мала правна 

лица (осим предузетника и правних 

лица која 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 

пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), а имају годишњи 

приход до 50.000.000 динара, не 

плаћају локалну комуналну таксу из 

става 1. овог тарифног броја 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6 

 

 

 За држање моторних друмских 

возила и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, 

приликом регистрације возила плаћа 

се комунална такса у износу, и то: 

 

 1.  За теретна возила: 

- за камионе до 2 т 

носивости........1.690 динара 

- за камионе од 2 т до 5 т 

носивости.......2.250 динара 

- за камионе од 5 т до 12 т 

носивости........3.940 динара 

- за камионе преко 12 т 

носивости........5.620 динара 

  2.  За теретне и радне приколице ( 

за путничке аутомобиле)....560 динара 

  3.       За путничка возила: 

            - до 1.150 цм3...........560 динара 

            - преко1.150 цм3 до 1.300 

цм3.....................................1.120 динара 

            - преко 1.300 цм3 до 1.600 

цм3……………………….1.680 динара 

            - преко 1.600 цм3 до 2.000 

цм3....................................2.250 динара 

            - преко 2.000 цм3 до 3.000 

цм3....................................3.400 динара 

            - преко 3.000 цм3..5.620 динара 

4.         За мотоцикле: 

            - до 125 цм3……......450 динара 

            - преко 125 цм3 до 250 

цм3……………………....... 670 динара 

            - преко 250 цм3 до 500 

цм3…….............................1.120 динара 

            - преко 500 цм3 до 1.200 

цм3.....................................1.360 динара 

            - преко 1.200 цм3..1.680 динара 

5.        За аутобусе и комби бусеве по 

регистрованом седишту........50 динара 
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6.        За прикључна возила: теретне 

приколице, полуприколице  

           и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста 

терета: 

- 1 т носивости.....450 динара 

- од 1т до 5 т 

носивости….......780 динара 

- од 5 т до 10 т 

носивости.......1.070 динара 

- од 10 т до 12 т 

носивости........1.470 динара 

- носивости преко 

12т....................2.250 динара 

   7. За вучна возила (тегљаче): 

            -   чија је снага мотора до 66 

киловата..........................1.680 динара 

            -   чија је снага мотора од 66-96 

киловата............................2.250 динара 

            -   чија је снага мотора од 96-

132 киловата.....................2.830 динара 

            -   чија је снага мотора од 132-

177 киловата…...............3.400 динара 

            -   чија је снага мотора преко 

177 киловата...................4.520 динара 

   8. За радна возила, специјална 

адаптирана возила за превоз 

реквизита  

       за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за  

       превоз пчела..............1.120 динара 

 

Највиши износи локалне 

комуналне таксе из овог тарифног 

броја усклађују се годишње, са 

годишњим индексом потрошачких 

цена, који објављује републички 

орган надлежан за послове 

статистике, при чему се 

заокруживање врши тако што се 

износ до пет динара не узима у обзир, 

а износ преко пет динара заокружује 

на десет динара. 

 

НАПОМЕНА: 

 

Таксу из овог Тарифног броја 

наплаћује надлежни орган 

унутрашњих послова приликом 

регистрације друмских мотора и 

прикључних возила осим 

пољоприврендих возила и машина. 

 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 7 

 

 За  извођење грађевинских 

радова према врсти радова односно 

објеката, плаћа се комунална такса и 

то: 

- за радове на 

подземним и 

надземним 

објектима који 

изискују 

раскопавање 

коловоза, тротоара и 

других јавних 

површина 

комунална такса се 

плаћа дневно по 1 

м2 зависно од тога у 

којем се годишњем 

периоду врши 

раскопавање и то: 

 

1. Ако се раскопавање врши у 

времену од 1 априла                                         

                                      Дин 

    до 30. септембра, такса се 

плаћа по 1м2 дневно у 

    износу од.......................50,00 

 

2. ако се раскопавање врши 

од 1. октобра до 30. марта 

такса се плаћа по 1 м2 у 

износу..........................60,00 

 

           НАПОМЕНА: 

 

1. Таксу из овог Тарифног 

броја плаћа инвеститор пре 
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добијања одобрења за 

изградњу, а од дана почетка 

изградње па до подношења 

захтева за технички 

преглед грађевинског 

објекта. 

2. Орган управе надлежан за 

издавање одобрења за 

надградњу грађевинског 

објекта, као и за 

раскопавање јавних 

површина може да изда 

дозволу ако подносилац 

захтева поднесе доказ о 

уплаћеној такси за време  

које означи као почетак и 

завршетак радова на 

објекту. 

3. Висину таксе утврђује и 

наплаћује Општинска 

управа општине Баточина. 

4. Контролу примене овог 

Тарифног броја врши 

комунална инспекција 

Општинске управе 

општине Баточина. 

 

_________________________ 

  

Пречишћен текст Одлуке о 

утврђивању посебне накнаде за 

заштиту животне средине обухвата  

Одлуку о утврђивању посебне 

накнаде за заштиту животне средине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 2/10); 

Одлуку о првој измени и 

допуни Одлуке о утврђивању посебне 

накнаде за заштиту животне средине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 2/10 и 7/11) из које 

није унет члан 2. којим је утврђено у 

осталом делу Одлука о утврђивању 

посебне накнаде за заштиту животне 

средине остаје непромењена и члан 3. 

којим је уређено ступање на снагу ове 

Одлуке, односно да иста ступа на 

снагу даном објављивања у 

''Службеном гласнику општине 

Баточина''; 

 Одлуку о другој измени 

Одлуке о утврђивању посебне 

накнаде за заштиту животне средине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 2/10, 7/11 и14/13) из 

које није унет члан 2. којим је 

утврђено у осталом делу Одлука о 

утврђивању посебне накнаде за 

заштиту животне средине остаје 

непромењена и члан 3. којим је 

уређено ступање на снагу ове Одлуке, 

односно да иста ступа на снагу даном 

објављивања у ''Службеном гласнику 

општине Баточина''; 

Одлуку о трећој измени 

Одлуке о утврђивању посебне 

накнаде за заштиту животне средине 

(''Службени гласник општине 

Баточина'', број 2/10, 7/11, 14/13 и 

26/16) из које није унет члан 2. којим 

је утврђено у осталом делу Одлука о 

утврђивању посебне накнаде за 

заштиту животне средине остаје 

непромењена и члан 3. којим је 

уређено ступање на снагу ове Одлуке, 

односно да иста ступа на снагу осмог 

дана од дана објављивања у 

,,Службеном гласнику општине 

Баточина“, a примењује се почев од 

01.01.2017. године. 

 

Скупштина општине Баточина 

Број: 020-384/18-01 

Датум: 24.04.2018. год                                                              

Б а т о ч и н а 

 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ                                                                                                        

Тања Вукојевић 

 

 

 

 

 



                                                    СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

БРОЈ  VII                                ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА 2018. 

 13 

О Д Л У К A 

О  УТВРЂИВАЊУ ПОСЕБНЕ 

НАКНАДЕ ЗА ЗАШТИТУ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 

(,,Службени гласник општине 

Баточина“ број 2/10, 7/11, 14/13 и 

26/16) 

 

(Пречишћен текст) 

 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком утврђује се 

посебна накнада за заштиту и 

унапређивање животне средине (у 

даљем тексту: посебна накнада), 

обвезнике плаћања посебне накнаде, 

начин плаћања и коришћења 

средстава од посебне накнаде, као и 

друга питања у вези наплате и 

коришћења средстава од посебне 

накнаде, у складу са Законом о 

заштити животне средине. 

Посебна накнада се утврђује у 

циљу обезбеђивања материјалних 

услова за остваривање законом 

утврђених права и дужности Општине 

у области заштите животне средине. 

 

Члан 2. 

 

Обавеза плаћања накнаде 

утврђује се за: 

            1.Власнике или закупце 

стамбених зграда и станова 

намењених и подобних за становање, 

у месечном износу, по зонама и то: 

            - 0,50 динара/ м2 стамбеног 

простора за прву зону,  

            - 0,30 динара/м2 стамбеног 

простора за другу зону, 

            - 0,20 динара/ м2 стамбеног 

простора за трећу зону и 

            - 0,15 динара/ м2 стамбеног 

простора за четврту зону. 

Зоне се одређују сходно Одлуци о 

одређивању мерила за утврђивање 

висине накнаде за коришћење 

грађевинског земљишта (''Сл.гласник 

општине Баточина'' број 7/09). 

2. Власнике или закупце 

пословног простора за све зоне  3,00 

дин/м2 на месечном нивоу. 

3. Власнике или закупце 

земљишта за обављање редовне 

делатности привредних субјеката за 

све зоне 0,40 дин/м2 на месечном 

нивоу.. 

 4. Правна лица и 

предузетнике за обављање одређених 

активности које обухватају све 

захвате ( сталне или повремене) који 

мењају или могу променити стање и 

услове у животној средини, односно 

пројекте за које је обавезна процена 

утицаја на животну средину и 

пројекте за које се може захтевати 

процена утицаја на животну средину 

и то: 

 

 

 I Пројекти за које је обавезна 

процена утицаја на животну 

средину 

 

 1. Постројења 

1) за перераду истрошеног 

нуклераног горива 

2) предвиђена 

- за производњу 

или обогаћење 

нуклеарног 

горива 

- за прераду 

истрошеног 

нуклеарног 

горива или 

високо 

радиоактивног 

нуклеарног 

отпада 
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- за трајно 

одлагање 

истрошеног 

нуклеарног 

горива 

- за трајно 

одлагање 

нуклеарног 

отпада 

- за прераду, 

складиштење и 

одлагање 

радиоактивног 

отпада 

 

 

2. Постројења 

1) За печење или 

синтеровање металне 

руде (укључујући 

сулфинду руду) 

2) За производњу сировог 

гвожђа или челика 

(примарно или 

секундарно топљење) 

укључујући 

континуално ливење, са 

капацитетом који 

прелази 2,5 т/х 

3) За прераду у црној 

металургији 

- топле ваљаонице 

са капацитетом 

изнад 20 т/х 

сировог челика 

- ковачнице са 

аутоматским 

чекићима чија 

енергија прелази 

50 КЈ по једном 

чекићу, код којих 

употребљена 

топлотна снага 

прелази 20 МW 

- постројења за 

наношење 

металних 

заштитних 

слојева на 

металне 

површине 

помоћу 

топљених купки, 

са улазом који 

прелази 2 т/х 

сировог 

материјала 

4) Ливница црне 

металургије са 

производним 

капацитетом преко 20 т 

на дан 

5) Постројења 

- за производњу 

обојених 

сирових метала 

из руде, 

концентрата или 

секундарних 

сировина путем 

металуршких 

и/или хемијских 

процеса и/или 

електролитичких 

процеса 

- за топљење 

укључујући и 

израду легура од 

обојених метала, 

као и израду 

корисних 

нуспроизвода 

(рафинација, 

ливење, итд.), са 

капацитетом 

топљења од 

преко 4 т дневно 

за олово и 

кадмијум или 20 

т дневно за све 

остале метале 
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6) за површинску обраду 

метала и пластичних 

материјала коришћењем  

    електролитичких или 

хемијских процеса, где 

запремина када за третман 

прелази 30 м3 

 

 

3. Постројења за 

1) екстракцију, 

производњу, 

перераду и обраду 

азбеста и производа 

који садрже азбест 

2) производњу 

цементног клинкера, 

цемента и креча у 

ротационим или 

другим пећима 

капацитета преко 

500 т дневно за 

производњу 

цементног клинкера 

или креча 

капацитета преко 50 

т дневно у 

ротационим пећима 

 

4. Комбинована хемијска 

постројења тј. постројења 

за индустријску 

производњу  супстанци код 

којих се примењују 

поступци хемијске промене 

и у којима се поједини 

погони налазе један поред 

другог и функционално су 

повезани, а намењени су за 

производњу 

- основних 

(базних) 

органских 

хемикалија 

- основних 

(базних) 

неорганских 

хемикалија 

- вештачких 

ђубрива на бази 

фосфора, азота 

или калијума 

(проста или 

сложена 

ђубрива) 

- основних 

(базних) 

производа за 

заштиту биља, 

као и биоцида 

- основних 

(базних) 

фармацеутских 

производа уз 

примену 

хемијских или 

биолошких 

поступака 

- и/или прераду 

и/или обраду 

експлозива 

 

5. Експлоатација подземних 

вода или обогаћивање 

подземних вода код којих је 

годишња запремина 

експлоатисане или обогаћене 

воде једнака количина од 10 

милиона м3 или више 

 

6. Објекти за интензиван 

узгој живине или свиња са 

капацитетом преко 

 - 85.000 места за 

производњу бројлера 

 - 40.000 места за 

живину у узгоју и 

експлоатацији 

 - 2.000 места за 

производњу свиња (преко 30 кг 

тежине) 

 - 750 места за крмаче 
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7. Индустријска постројења 

за производњу 

- целулозе из дрвне 

масе, сламе или 

сличних влакнастих 

материјала 

- папира и картона са 

производним 

капацитетом који 

прелази 20 т/дан 

 

 

II  Пројекти за које се може 

захтевати процена утицаја на 

животну средину 

 

1. Пољопривреда, 

аквакултура  и 

шумарство 

1) системи за наводњавање и 

одводњавање – 

мелиоративни системи 

- подручје на коме се 

простиру је веће од 

20 ха 

2) објекти за интензиван узгој 

и држање живине 

- капацитета од 30.000 

до 85.000 места за 

бројлере 

- капацитета од 10.000 

до 40.000 места за 

живину 

(укључујући и ловну 

перад) 

3) објекти за интензиван узгој 

говеда 

- капацитета 200 

места за говеда и 

више 

4) објекти за интензиван узгој  

- свиња капацитета од 

450 до 750 места за 

крмаче 

5) објекти за интензиван узгој 

животиња са племенитим 

крзном 

6) интензиван узгој риба у 

базенима и рибњацима 

 - за салмониде годишње 

производње 10 т и више 

 - за циприниде 

површине 5 ха и веће 

7) кречење шума ради 

прелажења на други тип 

коришћења земљишта 

 - подручје на коме се 

простире је веће од 10 ха 

 

2. Производња и прерада 

метала 

1) постројења за производњу 

сировог гвожђа или челика 

(примарно или секундарно 

топљење) укључујући 

континуални поступак 

ливења 

- сви пројекти који 

нису наведени под I 

 

2) постројења за прераду у 

црној металургији 

- сви пројекти који 

нису наведени под I 

- вруће ваљаонице 

- ковачнице са једним 

или више чекића или 

маљева 

- за наношење 

површинских 

заштитних металних 

слојева у 

растопљеном стању 

3) ливнице црне металургије 

- сви пројекти који 

нису наведени под I 

4) постројења за топљење 

укључујући и израду легура 

од обојених метала, као и 

израду корисних 
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нуспроизвода (рафинација, 

ливење, итд.) 

- сви пројекти који 

нису наведени под V 

5) постројења за површинску 

обраду метала и 

пластичних материјала 

коришћењем 

електролитичких или 

хемијских поступа 

- сви пројекти који 

нису наведени под V 

6) постројења за производњу 

или склапање моторних 

возила и производњу 

мотора за моторна возила 

(аутомобили, аутобуси, 

теретна возила, 

пољопривредна, 

грађевинска и рударска 

механизација као и друга 

возила на моторни погон) 

- сви пројекти 

7) постројења за производњу 

батерија и акумулатора  

- сви пројекти 

8) бродоградилишта 

(производња и/или 

поправка бродских трупова 

или мотора или делова 

брода) 

- дужине брода 20 м 

или више 

9) производња и поправка 

ваздухоплова 

- сви пројекти са 

изузетком радова на 

редовном 

одржавању 

ваздухоплова 

10) производња шинских 

возила 

- сви пројекти 

11) постројења за припрему, 

обогаћивање, печење и 

синтеровање металних 

руда, као и искоришћавање 

јеловине 

- сви пројекти 

-  

3. Индустријска прерада 

минерала 

1) постројења за суву 

дестилацију угља (плинаре, 

тињајуће пећи идр.) 

- сви пројекти 

2) постројења за производњу 

цементног клинкера, 

цемента и креча у 

ротационим или другим 

пећима 

- сви пројекти који 

нису наведени под I 

3) постројења за производњу 

стакла и стклених влакна, 

укључујући производњу 

стакла које се добија 

прерадом старог стакла 

- капацитета до 20 т 

на дан 

4) постројења за топљење 

минералних материја, 

укључујући и производњу 

минералних влакана 

- капацитета до 20 т 

на дан 

5) постројења за производњу 

керамичких производа 

печењем (плочице, 

санитарна галантерија, 

кућни прибор од керамике 

и порцелана и слично) као 

и производња грађевинског 

материјала печењем (цреп, 

цигла и слично) 

- капацитета од 40 т 

до 75 на дан 

 

6) постројења за производњу 

асфалтних мешавина 

укључујући мобилна 

постројења 
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- капацитета преко 50 

т на сат 

 

4. Хемијска индустрија 

1) обрада полупроизвода и 

производња хемикалија  

- сви пројекти који 

нису наведени под I 

2) самостална постројења за 

производњу, прераду 

формирање и паковање 

базних органских и 

неорганских хемикалија, 

вештачких ђубрива на бази 

фосфора, азота и калијума 

(проста и сложена хемијска 

ђубрива) производа за 

заштиту биља, као и 

биоцида, фармацеутских и 

козметичких производа, 

пластичних маса, 

експлозива, боја и лакова, 

детерџената и средстава за 

одржавање хигијене и 

чишћење и др. 

- сви пројекти који 

нису наведени под I 

3) постројења за производњу 

минералних уља и мазива 

(дестилацијом, 

рафинацијом или на други 

начин) 

- сви пројекти 

 

5. Прехрамбена индустрија 

1) постројења за производњу, 

третман, прераду или 

обраду производа из 

- сировина 

животињскох 

порекла (осим 

млека) капацитета 

од 10 т до 75 т на 

дан 

- сировина биљног 

порекла капацитета 

од 30 т до 300 т на 

дан 

2) постројења за прераду, 

паковање и конзервирање 

меса, поврћа и воћа  

- кпацитета преко 10 т 

на дан 

3) постројења за производњу 

хране за животиње осим 

мешаона сточне хране за 

сопствене потребе 

- капацитета преко 5 т 

на дан 

4) постројења за обраду, 

третман и прераду млека 

- капацитета од 5.000 

литара до 200.000 

литара на дан 

5) постројења за захватање и 

прераду подземних вода, 

пуњење и паковање 

- сви пројекти 

6) постројења за производњу 

пива 

- капацитета преко 

3.000.000 литара 

годишње 

7) постројење за производњу 

слада и квасца 

- капацитета преко 

200 т годишње 

8) постројење за производњу 

слаткиша или сирупа 

- капацитета преко 

5.000 т годишње 

9) постројења за производњу 

- алкохолних пића 

капацитета преко 

10.000 литара 

дневно 

- безалкохолних пића 

капацитета преко 

20.000 литара 

дневно 
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- сирћета капацитета 

преко 10.000 литара 

дневно 

10) постројења за клање 

животиња 

- капацитета од 3 т до 

50 т на дан 

11) постројења за прераду рибе 

- капацитета преко 1 т 

дневно 

12) постројења за производњу 

рибљег брашна или рибљег 

уља 

- сви пројекти 

13) постројења за производњу 

и прераду скроба 

- капацитета преко 

100 т дневно 

14) постројења за производњу 

или рафинирање шећера 

коришћењем шећерне репе 

или сировог шећера  

- сви пројекти 

15) млинови и сушаре 

- капацитета преко 

200 т дневно 

16) хладњаче (без погона за 

прераду сировине) 

- капацитета преко 10 

т расхладног флуида 

у систему 

17) производња меласе 

- сви пројекти 

 

6. Индустрија текстила, 

коже дрвета и папира 

1) постројења за производњу 

папира и картона 

- сви пројекти који 

нису наведени под I 

2) постројења за производњу 

производа од целулозе 

(иверица, лесонит, медијапан и  

шперплоча) 

- сви пројекти 

3) постројења за прераду, 

обраду и оплемењивање дрвета 

 - сви пројекти 

4) постројења за предтретман 

влакана, тканина и папира 

(прање, бељење, 

мерцеризација, штампање, 

хемијски третман) или бојење 

влакана или тканина 

 - капацитета до 10 т на 

дан 

5) постројења за штављење и 

обраду коже 

 - капацитета до 12 т на 

дан 

7. Гумарска индустрија 

1) постројења за производњу и 

прераду гуме и каучука 

 - сви пројекти 

2) постројења за 

вулканизирање природног или 

синтетичког каучука уз 

коришћење сумпора или 

сумпорних једињења 

 - сви пројекти. 

  

 Правна лица и предузетници 

из тачке 4.овог члана, плаћају накнаду 

за све зоне, у зависности од врсте 

активности коју обављају, у износу од 

0,30 % од оствареног прихода на 

годишњем нивоу.. 

 Остварени приход, у смислу 

тачке 4.овог члана, је износ који 

правно лице, односно предузетник 

оствари од продаје сировине, 

полупроизвода и производа у земљи и 

иностранству. Уколико правно лице, 

односно предузетник обавља 

активности на територији више 

јединица локалне самоуправе, 

накнада се утврђује сразмерно 

оствареном  приходу на територији 

јединице локалне самоуправе на којој 

се активности обављају. 
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 Обвезник из тачке 4.овог члана 

је дужан  да поднесе извештај о 

оствареном приходу у протеклој 

години, Општинској управи – 

Одељењу за изворне приходе, 

привреду, јавне службе и финансије,  

најкасније до 31. јануара године у 

којој се врши обрачун посебне 

накнаде, док су за 2009. годину дужни 

да поднесу извештај  до 30.04.2010. 

године 

Накнада из члана 2.став 

1.тачка 4. обрачунава се на годишњем 

нивоу, а плаћа се квартално. 

 Ако је једно лице обвезник 

плаћања накнаде по више основа, 

највиши износ накнаде коју тај 

обвезник плаћа не може бити већи од 

0,4% оствареног прихода на 

годишњем нивоу. 

 

Члан 3. 

 

Средства обезбеђена овом 

Одлуком уплаћују се на рачун 840-

714562843-56 - Посебна накнада за 

заштиту и унапређење животне 

средине, с позивом на број по моделу 

97. Средства која се обезбеђују овом 

Одлуком представљају приход буџета 

Општине, а користиће се за 

унапређење и заштиту животне 

средине у складу са Програмом 

буџетског фонда за заштиту животне 

средине општине Баточина. 

 

Члан 4. 

 

Утврђивање, контролу и 

наплату посебне накнаде из члана 2. 

ове Одлуке врши Одељење за изворне 

приходе, привреду, јавне службе и 

финансије Општинске управе 

општине Баточина. 

 

Члан 5. 

 

У погледу плаћања накнаде 

предвиђене овом Одлуком, за обрачун 

камате за кашњење у плаћању, 

принудну наплату и остало што није 

прописано овом Одлуком сходно се 

примењују одредбе Закона о пореском 

поступку и пореској администрацији. 

 

Члан 6. 

 

Даном примене ове Одлуке 

престаје да важи Одлука о 

утврђивању посебне накнаде за 

заштиту животне средине број 020-

234/09-01од 28.12.2009. год. 

(„Службени гласник општине 

Баточина" број 7/09). 
 

Члан 7. 

 

Ова Одлука ступа на снагу даном 

доношења и има се објавити у 

„Службеном гласнику општине 

Баточина". 
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