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ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА ОПШТИНУ ЋУПРИЈА

ТАРИФНИ БРОЈ  1

ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ

1. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња, мала и микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и
предузетници којa обављају  делатности наведене у табели 1. плаћају таксу:

Табела 1.

Делатност правног лица РСД

Делатност електропривреде 550.150,00
Делатност банкарства 550.150,00
Делатност телекомуникација(мобилне и телефонске услуге) 550.150,00
Делатност поштанских услуга 550.150,00
Делатност осигурања имовине и лица 550.150,00
Делатност производње и трговине нафтом и дериватима нафте 550.150,00
Делатност производње цемента 550.150,00
Делатност производње и трговине на велико дуванским производима 550.150,00
Казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека

550.150,00

2. Правна лица која су разврстана у велика у смислу закона којим се уређује  рачуноводство,
а не баве се делатностима из Табеле 1. плаћају таксу за истицање фирме у износу од  три
просечне зараде.

3. Правна лица која су разврстана у средња, мала и микро у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници а не баве се делатностима из Табеле 1. и остварују
пословни приход :

 од 50.000.000 дин до 100.000.000 динара плаћају комуналну таксу у износу од једне
просечне зараде,

 од 100.000.000 дин. до 150.000.000 динара плаћају комуналну таксу у износу од једне и
по просечне зараде,

 преко 150.000.000 дин. плаћају комуналну таксу у износу од две просечне зараде.

4. Правна лица која су разврстана у мала и микро у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници а не баве се делатностима из Табеле 1. и остварују
пословни приход мање од 50.000.000 дин не плаћају локалну комуналну таксу за истицање
фирме.
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ТАРИФНИ БРОЈ 2

ДРЖАЊЕ МОТОРНИХ ДРУМСКИХ  И ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, ОСИМ
ПОЉОПРИВРЕДНИХ ВОЗИЛА И МАШИНА

РСД

A) ЗА ТЕРЕТНА ВОЗИЛА:
1.  До  2 тоне носивости 1.730
2.  Од  2 до 5 тона 2.300
3.  Од  5 до 12 тона 4.020
4.  Преко 12 тона 5.740

Б) ЗА ТЕРЕТНЕ И РАДНЕ ПРИКОЛИЦЕ 570
В) ЗА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА
1.  До 1.150 cm³. 570
2.  1.150 до 1.300 cm³. 1.140
3.  1.300 до 1.600 cm³. 1.720
4.  1.600 до 2.000 cm³. 2.300
5.  2.000 до 3.000 cm³. 3.470
6.  Преко 3.000 cm³. 5.740

Г)  ЗА МОТОЦИКЛЕ
1. До  125 cm³. 460
2. Преко 125 до 250 cm³. 680
3. Преко 250 до 500 cm³ 1.140
4. Преко 500 до 1.200 cm3. 1.390
5.  Преко 1200 cm³ 1.720

Д) ЗА АУТОБУСЕ  И КОМБИ БУСЕВЕ 50 рсд по
регистрованом

седишту

Ђ) ЗА ПРИКЉУЧНА ВОЗИЛА: тертне приколице, полуприколице и специјалне
тертне приколице за превоз одређених врста терета:
1. до 1 тоне носивости 460
2. од 1 до 5 тона носивости 800
3. од 5 до10 тона носивости 1.090
4. од 10 до 12 тона носивости 1.500
5. преко 12 тона носивости 2.300

Е) ЗА ВУЧНА ВОЗИЛА (тегљаче)
1.Чија је снага мотора до 66 киловата 1.720
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2. Чија је снага мотора од 66-96 киловата 2.300
3. Чија је снага мотора од 96-132 киловата 2.900
4. Чија је снага мотора од 132-177 киловата 3.470
5. Чија је снага мотора преко 177 киловата 4.610

Ж) ЗА РАДНА ВОЗИЛА, СПЕЦИЈАЛНА АДАПТИРАНА ВОЗИЛА ЗА ПРЕВОЗ
РЕКВИЗИТА ЗА ПУТУЈУЋЕ ЗАБАВЕ, РАДЊЕ И АТЕСТИРАНА СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА
ВОЗИЛА  ЗА ПРЕВОЗ ПЧЕЛА

1.140

НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја плаћа се приликом регистрације  моторног возила у ПС
Ћуприја

ТАРИФНИ БРОЈ 3

ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ („забавне игре“).

Такса се утврђује на годишњем нивоу, по апарату за забавне игре 5.000,00РСД

ЛОКАЛНЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ОПШТИНСКИ
ОРГАНИ

ТАРИФА АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ И НАКНАДА

I Акти и управне радње Општинске управе  у области личног стања грађана,
општих и других послова:

РСД

1. За захтев, молбу, предлог и друге поднеске ако овом Одлуком није
другачије прописано

100

2. За доношење решења о промени презимена, имена или личног имена:

 због промене породичног статуса(развод брака,утврђ.
очинства,усвојење,сл)

 из личних разлога

700
5.000

3. За жалбу против решења ако овом Одлуком није другачије прописано
 за физичка лица
 за правна лица

300
500

4. За накнадни упис у матичне књиге рођених, умрлих  (за исправку и допуну
података у матичним књигама - не плаћа се) 750
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5. За интернационалне изводе из матичне књиге 900

6. За закључивање брака радним данима услужбеним просторијама општине
у радно време

500

7. За закључивање брака радним данима ван службених просторија 5.000

8. За закључивање брака викендом и на дан празника у сл.простор. 1.500

9. За закључивање брака ван службених просторија, по жељи странака
викендом и празником

12.000

10. За закључење брака преко пуномоћника 1.500

11. Увид у пројектну документацију која је архивирана 300

12. Издавање преписа из архива, по сваком листу 150

13. За опомену којом се обвезник позива да плати таксу 250

14. За објављивање аката других органа и организација на огласној табли
Општинске управе по св.страни А4

300

15. Попис ствари умрлих лица 400

16. За објављивање аката ЈП , организација и дригих правних и физичких лица
у складу са законом, у листу “Сл. гласник општине Ћуприја“ по страници
објављеног текста

100

17. За објављивање аката ЈП, организација организација и дригих правних и
физичких лица у складу са законом, у „Сл. гл.општине Ћуприја“ ако се текст
објављује на једној страници , по реду текста

20

18. За објављивање огласа и реклама у „Сл. гл.
општине Ћуприја“ по реду текста

200

19. Цена појединачног листа „Сл. гласник општине Ћуприја“ 150

20. Годишња претплата листа „Сл. гл. општинеЋуприја 1500

21. За опомену 220

22.Овера издржавање иностранство 200

23.Накнада за услуге пружања правне помоћи плаћају се у износу од 50%
тарифе предвиђене за рад адвоката
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II Акти и управне радње у имовинско-правној и стамбеној области РСД

1.1.За издавање акта о додели , замени, проширењу и закупу стана

1.2.О откупу стана

600

2.000

2. За увођење у посед земљишта
 за правна лица
 за физичка лица

2.200
1.500

3. За утврђивање пречег права 150

4. За доношење акта о принудном исељењу бесправно усељених лица и друга
административна извршења

700

5. Захтев за доношење решења о одређивању земљишта за редовну употребу 2000

6. Захтев за конверзију земљишта 2.200

III Акти и управне радње у области урбанизма РСД

1. Захтев за издавање информације о локацији за:
 породично-стамбене објекте 1.500

 стамбене објекте са више стамб.јединица 4.000
 пословне објекте 4.000

 пословно-стамбене објекте 5.000

 пословно-стамбене објекте са више стамб.- посл. јед.. 5.000

 објекте јавне намене 4.000

 економске-пољопривредне, помоћне и остале објекте... 1.000

 трафостанице, линијске инфраструктурне објекте 1.000

2. Захтев за издавање локацијских услова за :

 породично-стамбене објекте 1.000

 стамбене објекте са више стамбених јединица 5.000

 пословне објекте 5.000

 пословно-стамбене објекте 6.000

 пословно стамбене објекте са више посл.- стамб. јединица .. 7.000



ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ

6

 економске-пољопривредне објекте 4.000

 објекте јавне намене 5.000

 линијске инфраструктурне објекте 10.000

 помоћне и остале објекте 1.000

 доградња објекта 1.000

3. Захтев за издавање решења о грађевинској дозволи за :

 изградњу породично-стамбеног објекта 1.000

 изградњу стамб. об. са више стам.јединица 10.000

 изградњу пословног објекта 10.000

 изградњу пословно - стамбеног објекта 3.000

 изградњу посл. - стамб. обј. са више стамб. - посл. једин 15.000
 изградњу економских -пољопривредних објеката 2.000

 изградњу објекта јавне намене 5.000

 изградњу линијских инфраструктурних објеката 5.000

 рестаураторске, конзерваторске и радове на ревитализацији културних
добара

2.000

4. Захтев за измену решења о грађевинској дозволи

 услед промене инвеститора 1.000

 услед других објективних разлога 2.000

5. Захтев за издавање привремене  грађевинске дозволе 1.000

6. Захтев за издавање решења о одобравању извођења радова :

на  реконстр., санацији, адаптaцији  и инвест. одржавању објеката, на
промени намене објекта:

 без извођења радова.
 са извођењем радова.
 на раздвајању или спајању пословног или стамбеног простора,
 грађења зиданих ограда,
 на прикључку на изграђену водов., канализациону, гасну и сл.мрежу
 уградње унутрашњих инсталација,
 градње помоћних објекта( гараже, оставе, септичке јаме, бунара,

1.500

700
500

1.000
1.000

2.000
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цистерне за воду,огеаде, трафостанице, и сл)
 градње економских-пољопривредних објеката,
 Уклањање препрека за особе са инвалидитетом ( ослобађа се

плаћања)
 изградње секундарних, односно дистрибутивних мрежа ком.

инфраструктуре у оквиру постојеће регулације улица,
 уређење саобраћајница у оквиру постојеће регулације улица(гас,

струја, вода, топлотна енергија и сл.
 постављање антенских стубова и секундарних, односно

дистрибутивних делова електронске комуникационе мреже
 појединачни електродистрибутивни и електропреносни стубови, део

средњенапонске електродистрибутивне мреже који обухвата 10 kv, 20
kv и kv вод, типске трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv и 35
kv напонски ниво и део електродистрибутивне мреже од
трансформаторске станице 10/04 kv, 20/04 kv, 35/10 (20) kv и 35/04 kv
до места прикључка на објекту купца (1 kv), 10 kv и 20 kv разводна
постројења

 мање црпне станице, компресорске јед.за гас, уређ.за испоруку гас

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

7. Пријава радова 500

8.Изјава о завршетку израде темеља и објеката у конструктивном смислу 3.000

9. Захтев о потврђивању урбанистичког пројекта 5.000

10. Захтев о потврђивању пројекта препарцелације и парцелације 5.000

11. Захтев за издавање употребне дозволе за:

 породично-стамбени објекта 1.000

 стамб. об. са више стам.јединица 10.000

 пословни објекат 10.000

 пословно - стамбени објекат 3.000

 посл. - стамб. обј. са више стамб. - посл. једин 15.000

 економско -пољопривредни објекат 1.000

 објекат јавне намене 5.000

 линијско инфраструктурни објекат 5.000
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 за радове наведене у тачки 6. ове области( за уклањање препрека за
особе са инвал. ослобођено плаћања)

12. Захтев за издавање дозволе о уклањању објекта 5.000

13. Захтев за постављање мањих монтажних објеката привременог
карактера на другим површинама

5.000

14. За објекте у поступку озакоњења плаћа се такса за озакоњење, пре
издавања решења о озакоњењу:

 За породичне објекте или стан, корисне површине до 100m2, помоћне
и економске објекте, производне и складишне објекте, као и све друге
објекте и радове из чл.145.Зак.о планирању и изградњи.

3.500

 За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 100 m²
до 200 m², плаћа се такса за озакоњење у износу од 15.000 динара.

10.500

 За породичне стамбене објекте и станове корисне површине од 200 m²
до 300 m², плаћа се такса за озакоњење у износу од 20.000 динара.

14.000

 За породичне стамбене објекте корисне површине преко 300 m²,
плаћа се такса за озакоњење у износу од 50.000 динара.

35.000

 За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се
састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине
до 500 m² и комерцијалне објекте до 500 m², плаћа се такса за
озакоњење у износу од 250.000 динара

175.000

 За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се
састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине
од 500 m² до 1000 m² и комерцијалне објекте од 500 m² до 1000 m²,
плаћа се такса за озакоњење у износу од 500.000 динара.

350.000

 За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се
састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине
од 1000 m² до 1500 m² и комерцијалне објекте од 1000 m² до 1500 m²,
плаћа се такса за озакоњење у износу од 1.000.000 динара.

700.000

 За стамбене и стамбено пословне објекте намењене тржишту који се
састоје од више станова и других посебних делова, корисне површине
преко 1500 m² и комерцијалне објекте преко 1500 m² плаћа се такса за
озакоњење у износу од 3.000.000 динара.

2.100.000
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Такса за озакоњење плаћа се на жиро рачун број: 840-742255843-04 позив на број 96-033

Таксу за озакоњење не плаћа власник незаконито изграђеног објекта који је намењен за
становање подносиоца захтева и чланова његовог породичног домаћинства, који је лице са
инвалидитетом, самохрани родитељ или корисник социјалне помоћи.

IV Процена утицаја на животну средину

1. Захтев за одлучивање о потреби израде процене утицаја 2.500

2. Захтев за одређивање обима и садржаја о процени утицаја 2.500

3. Захтев на давање сагласности на студију о процениутицаја на животну
средину, по спроведеном поступку и извештају техничке комисије

 до 100 м²
 од 100 м² до 1.000 м²
 преко 1.000 м²

6.000
10.500
17.500

4. За захтев за давање сагласности на процену утицаја пројекта затеченог
стања на животну средину, осим пројекта у природном добру посебних
вредности

 100 м ²
 од 100 м² до 1000 м²
 преко 1000 м²

2.800
5.600
8.950

5. За ажурирање студије о процени утицаја:
За захтев за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја

2.400

6.За захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја
 100 м²
 од 100 м² до 1000 м²
 преко 1000 м²

1.400
2.800
5.600

V За увиђај на терену надлежног органа општинске управе

1. Излазак на терен органа управе, инспекције и др. по захтеву, пријави грађана или правних
лица, осим када је у питању општи интерес или када је у питању угрожавање јавних површина,
као и послови у области урбанизма:
За физичка лица

 у граду
 у селу

750
950
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За  правна лица
 у граду
 за села

1.200
1.900

VI Акти и управне радње у области предузетништва, пољопривреде, водопривреде,
саобраћаја и др.

1. За поднеске ради уписа, промена и брисања  предуз.радњи у Регистар АПР
, захтеве за извод из Регистра радњи предузетника, захтеве за издавање свих
врста уверења везаних за предузетнике и слично

550

2. Захтев за издавање решења о категоризацији угоститељског објекта 800

3. За издавање такси дозволе или решења о одобравању обављања
делатности

1.000

3. За издавање идентификационог броја за возило или идентификационог
картона за возача по возилу

400

4. Захтев о утврђивању висине накнаде за промену намене пољ.земљишта
 За правна лица
 За физичка лица

2.900
1.500

5. Захтев за издавање уверења о обављању пољопривредне производње 500

6. Захтев за издавање водоводних услова ,сагласности, дозволе и др. аката 1.300

7. За регистрацију редова вожње у градском и приградском саобраћају, оверу
ценовника и др

3.490

8. Захтев за одобрење угоститељским објектима ради продужетка радног вр. 5.000

VII Акти и управне радње из делокруга рада одељења за локалну пореску администрацију

1.Захтев за издавање пореског уверења физичком лицу 100

2. Захтев за издавање пореског уверења правном лицу 300

3. Жалба за донето решење о утврђивању обавезе 200
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VIII Акти и управне радње у области Правобранилашта општине Ћуприја

1. За захтев или иницијативу за покретање поступка ПОЋ 350

2 . За давање мишљења или сагласности ПОЋ 550

3. За увид у документа и фотокопирање докумената 350

4. Обнова граница и омеђавање путева или других непокретности у јавној
својини општине Ћуприја( у таксу није урачуната накнада за геодетске услуге
коју сноси подносилац захтева)

1.000

5. Накнада за увиђај на лицу места 2.000

НАКНАДЕ  ЗА КОРИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ  ПОВРШИНА  НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ЋУПРИЈА

Табела број 1.

Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје
штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности
Зона Ia дневно 60,00 дин/m²

Зона I дневно 40,00 дин/ m²

Остале зоне дневно 30,00 дин/ m²

За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе заузећем јавне површине  :

Табела број 2.

Баштом угоститељског објекта отвореног типа, утврђује се накнада зависно од зоне, површине и
броја дана:
Зона Ia дневно 30,00 дин/m²

Зона I дневно 20,00 дин/ m²

Остале зоне дневно 10,00 дин/ m²
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Табела број3.

Баштом угоститељског објекта затвореног типа, утврђује се накнада зависно од зоне, површине и
броја дана:

Зона Ia дневно 40,00 дин/m²

Зона I дневно 30,00 дин/ m²

Остале зоне дневно 20,00 дин/ m²

Табела број 4.

За коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе заузећем јавне површине за
забавни парк, циркус, спортске терене, за одржавање концерата, фестивала и других
манифестација, за одржавање спортских приредби, за објекте и станице за изнајмљивање
бицикла, за коришћење посебно обележеног простора за теретно возило за снабдевање, односно
за почетну обуку возача и друго,  утврђује се утврђује се накнада зависно од зоне, површине и
броја дана.
Зона Ia дневно 15,00 дин/m²

Зона I дневно 10,00 дин/ m²

Остале зоне дневно 5,00 дин/ m²

Табела број 5.

За коришћење јавне површине за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других лица, као
и за коришћење површине и објекта за оглашавање за сопствене потребе и за потребе других
лица којим се врши непосредни утицај на расположивост, квалитет или неку другу особину јавне
површине, за које дозволу издаје надлежни орган општине Ћуприја,  утврђује се  накнада дневно
у износу од :
Зона Ia 80,00 дин/m²

Зона I 40,00 дин/ m²

Остале зоне 20,00 дин/ m²

Табела број 6.

За оглашавање коришћењем  постојећих билборда који су у својини општине Ћуприја утврђује се
накнада дневно у износу од :
Све зоне 15 дин./ m²
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Табела број 7.

За оглашавање коришћењем  огласног простора на аутобуском стајалишту утврђује се накнада
дневно у износу од :

Све зоне 100  дин./ m²

Табела број 8.

За коришћење јавне површина по основу заузећа грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова и изградњу, утврђује се накнада дневно у износу од:
Све зоне 40  дин./ m²

Накнада из табеле бр.8 по основу заузећа јавне површине грађевинским материјалом и за
извођење грађевинских радова увeћaвa сe зa 100% ако инвеститор продужи дозвољени рок за
заузимање јавне површине.


