
                                        Т А Б Е Л А 
 

ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

 

Тарифни број 1. 

 

 Такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе  осим за продају штампе, књига и других публикација плаћа се за време 

коришћења простора по 1 м
2
 и то: 

 

 

 I  За коришћење јавне површине 

                                                                                                                                         дин/дневно 

            1. На простору пешачке зоне                                                                               23,00 

                на осталом простору екстра зоне                                                                    21,00 

    на простору 1. грађ. зоне                                                                                   17,50 

    на простору осталих грађ. зона                                                                        14,00 

  

 2. За одлагање грађевинског мат. на јавним површинама                             дин/дневно     

 - екстра зона                                                                                                            25,50  

 - 1. зона                                                                                                                    24,00 

 - 2. зона                                                                                                                    21,00 

             - 3. зона                                                                                                                   17,50 

 - 4. зона                                                                                                                    14,00 

  

 3. На сеоском подручју                                                                                     дин/дневно     

 - за прехрамбене производе                                                                                  5,50 

 - за остале производе                                                                                             8,50 

 

    II  На пијацама 

 

 - за прехрамбене производе                                                                                  11,00 

 - за остале производе                                                                                             14,00 

 

 III На вашарима                                                                                                   23,00 

  

 IV На осталим местима                                                                                       11,00 

  

 V Путно земљиште поред локалних путева 

 

- постављање паноа у зони путног земљишта 

      у Лозници и Бањи Ковиљачи                                                          55,00 дин/м
2
/месечно 

- постављање паноа у зони путног земљишта 

у другим насељеним местима Града Лозница                               27,50 дин/м
2
/месечно 

 

           Обрачун таксе из тачке  I -1 и 2 врши Јавно предузеће за управљање грађевинским 

земљиштем "Град" Лозница, односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање и развој " Бања 

Ковиљача у зависности од локације а у поступку за издавање одобрења за коришћење простора  од 

стране Одељења за планирање и изградњу. 

 

           Накнада из предходног става плаћа се и у случају бесправног коришћења земљишта. 

 Средства из тачке I-1 и I-2 се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 
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           Обрачун таксе из тачке  I - 3, III, IV врши Месна заједница која уплаћује средства на рачун 

Јавног прихода. 

           Обрачун таксе из тачке II врши Комунално јавно предузеће "Наш Дом" заједно са наплатом 

својих услуга. 

           Обрачун таксе из тачке V врши Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем 

"Град" Лозница на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења 

рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

                      

Тарифни број 2. 

 

Такса за држање средстава за игру плаћа се једном годишње по једном комаду сразмерно 

времену држања 

                                                                                                                                                    дин/објекат 

- за билијар                                                            3.805,00 

- за томболу                                                          17.755,00 

- за стони фудбал                                                            3.169,00 

- за покер апарате                                                          19.038,00 

- за флипере                                                            3.169,00 

- за друге аутомате за игру на срећу                                                           19.038,00 

- за дечији рингишпил                                                             3.805,00 

- за рингишпил за одрасле                                                             8.242,00 

- за видео игре                                                             3.805,00 

 

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац апарата без обзира у чијем је власништву. 

Држалац апарата из тарифног броја 2. обавезан је да исте пријави Градској управи у року од 

7 дана пре постављања истих ради добијања решења. 

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Градска управа на уплатни рачун 

јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних 

прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Таксу из овог тарифног броја за томболу не плаћају спортске организације. 

 

 

Тарифни број 3. 

 

 Такса за приређивање музичког програма у угоститељским објектима плаћа се сразмерно 

коришћењу услуга и то: 

- у Лозници, Б. Ковиљачи и Лешници 5.130,00 динара месечно или 256,00 динара дневно, 

- у осталим насељима 2.533,00 динара месечнo или 185,50 динара дневно, 

- на вашарима 11.957,00 динара дневно. 

Приређивач музичког програма из тарифног броја 3. обавезан је да исти пријави у року од 7 

дана пре одржавања музичког програма Градској управи - Одељењу за привреду ради добијања 

решења. 

Наплату таксе из овог тарифног броја врши Градска управа Града Лознице. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и 

начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

 

Тарифни број 4. 

 

 Такса за истицање фирме или назива на пословним просторијама утврђује се на годишњем 

нивоу, а плаћа се квартално за сваку истакнуту фирму и за сваку регистровану фирму и износи: 
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                                                                                                                                          дин. 

1. Производна предузећа                                                                                                    годишње   

-мала                                                                                                                                        9.286,00 

-средња                                                                                                                          18.571,00    

-велика                                                                                                                27.857,00 

 

2. Трговинска предузећа   

-мала                                                                                                                                      13.581,00 

-средња                                                                                                                          27.857,00    

-велика                                                                                                               37.142,00 

-робне куће                                                                                                               14.974,00 

-тржни-трговински центар                                                                                       14. 974,00 

-мега маркет                                                                                                                         14. 974,00 

-самоуслуге и супермаркети                                                                                       11.448,00 

-киосци                                                                                                                  4.993,00 

-продавнице                                                                                                                  6.430,00 

-бензинске пумпе                                                                                                    35.750,00 

-стоваришта                                                                                                                            15.669,00 

  

3. Угоститељска предузећа 

-хотели                                                                                                                 21.450,00 

- мотели                                                                                                                 14.310,00 

-угоститељски објекти (кафићи, кафане, ресторани и др.)                                 6.434,00 

-дискотеке                                                                                                                  13.790,00 

-барови                                                                                                                  13.790,00 

 

4. Финансијска и кредитна предузећа                                                                   87.053,00 

-филијале                                                                                                                  87.053,00 

-пословне јединице                                                                                                                 87.053,00 

-експозитуре                                                                                                                             87.053,00 

-агенције                                                                                                                  87.053,00 

-штедионице                                                                                                                  87.053,00 

-мењачнице                                                                                                                             87.053,00 

 

5. Осигуравајући заводи                                                                                                     87.053,00 

-пословне јединице                                                                                                      87.053,00 

-агенције                                                                                                                            87.053,00 

 

6. Предузећа ПТТ саобраћаја и телекомуникација                                           87.053,00 

-јединица ПТТ саобраћаја                                                                                                     87.053,00 

-јединице за телекомуникације                                                                              87.053,00 

 

7. Електродистрибутивна предузећа                                                                   87.053,00 

-радне јединице предузећа                                                                                          87.053,00 

 

8. Остала предузећа                                                                                                         9.286,00 

 

9. Пословне јединице осталих предузећа                                                                         6.430,00 

 

 

10. Самосталне радње, осим занатских                                                                  5.154,00 
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11. Самосталне трговинске радње                                                                                                    5.154,00 

 

12. Самосталне угоститељске радње                                                                  5.724,00 

 

13. Самосталне занатске радње и остале услужне делатности                              4.993,00 

 

14. Земљорад. задруге, задружна предузећа и стамбене задруге                  4.293,00 

 

15. Адвокатске услуге                                                                                         8.589,00 

 

16. Медицинске услуге 

-ординације                                                                                                                7.150,00 

-поликлинике                                                                                                  17.156,00 

 

17. Агенције                                                                                                                5.724,00 

 

18. Кладионице (сваки организациони облик)                                                              87.053,00 

 

Велика, средња и мала правна лица - предузећа разврставају се у складу са Законом о 

рачуноводству и ревизији. 

За истицање фирме на сваком следећем објекту правног лица или предузетничке радње 

такса се плаћа 50% мање у односу на највишу утврђену тарифу. 

Такса за истицање фирме у улици Јована Цвијића „Зона унапређеног пословања“, (Пешачка 

зона), се увећава за 30%, с тим што се увећани износ таксе може употребити за унапређење рада и 

пословања Удружења правних лица и предузетника у тој зони, у складу са усвојеним и 

прихваћеним годишњим Програмом. 

   Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја  врши Градска управа у Лозници. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и 

начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

Ослобађају се таксе на истакнуту фирму делатности које је Скупштина града Лознице 

прогласила дефицитарним и то: 

-сарачка, - воскарска, 

-ташнерска, - вуновлачарска, 

-обућарска, - бачварска, 

- ковачко-поткивачка, - књиговезачка, 

- кројач народног одела                                                                               -формирање, поправка и   

- часовничарска,                                                                         пуњење акумулатора,                                     

- олово варилачка,                                                                                        - стаклодувачка, 

-прецизно механичарска без ТВ механичара, - бојаџијска, 

- ћурчијско-крзнарска, - грнчарска, 

- домаћа радиност-сувенири, - димничарска. 

 

 

Тарифни број 5. 

 

 Такса за коришћење рекламних паноа плаћа се: 
 

1. Рекламни панои, путокази и други исписани називи и симболи у сврху рекламирања 

испред пословног простора 511,00 динара по ком/месечно за површину паноа до 1 м
2
 а уколико су 

исти постављени на другим местима плаћа се такса по м
2
 у зависности од зоне где су постављени у 

истим износима као закупнина за коришћење земљишта за привремене објекте. 

2. За рекламне паное типа "метролајт" и "метрополис" у износу од 3.832,00 динара месечно 

а за рекламне паное типа "ракета" у износу од 2.565,00 динара месечно. 
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Обрачун из тачке 1. и 2. врши Јавно предузеће за управљање грађевинским 

земљиштем "Град" Лозница, односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање и развој" Бања 

Ковиљача у зависности од локације. 

  Средства се уплаћују на рачун јавног прихода у складу са Правилником о условима и 

начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 
 

Тарифни број 6. 

 

 Такса за коришћење витрина ради излагање робе ван пословних просторија плаћа се 

месечно по 1м
2
 заузете површине у износу од 345,00 динара. 

             Обрачун врши Јавно предузеће за управљање грађевинским земљиштем " Град" Лозница, 

односно Јавно предузеће "Дирекција за управљање и развој" Бања Ковиљача у зависности од 

локације. 

   Средства се уплаћују на рачун јавног прихода у складу са Правилником о условима и 

начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 
 

Тарифни број 7. 

 

 За паркирање  возила на уређеном паркиралишту, за улажења возила у пешачку зону, 

утврђује се комунална такса сразмерно времену коришћења и то:  

 

 

1. За паркирање на уређеном паркингу плаћа се:  

 

1.1. У црвеној зони ( Центар града ограничен улицама Јована Цвијића, Васе Чарапића, 

Карађорђева, Владе Зечевића, Трг Јована Цвијића, Пашићева до реке Штире, реком Штиром до 

улице Јована Цвијића) 

 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, за започети сат 

паркирања................................................................................................................................38,00 дин/сат 

 

1.2. У плавој зони (шире градско подручје ограничено улицама Учитељском, реком Штиром до 

улице Вере Благојевић, улицом Вере Благојевић до улице Војводе Путника, улицом Војводе 

Путника до улице Др.Марина, улицом Др.Марина до улице Болничка, улицом Болничка до Трга 

Вука Караџића, Тргом Вука Караџића, Луке Стевића до Георгија Јакшића, Георгија Јакшића до 

Слободана Пенезића, Слободана Пенезића, Бањском улицом, Улицом италијанских добровољаца 

до Трга Анте Богићевића, Тргом Анте Богићевића до улице Васе Чарапића). Ова зона такође 

обухвата и паркинг простор код Здраственог центра Др.Миленко Марин. 

 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, за започети сат 

паркирања...............................................................................................................................25,00  дин/сат 

 

 

1.3. У белој зони (паркиралиште код Нове зелене пијаце у улици Војводе Мишића, паркиралиште 

између улице Војводе Мишића и реке Штире-иза Вуковог дома, паркиралиште код Градске кафане 

и друга затворена ванулична паркиралишта) 

 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, за започети сат 

паркирања................................................................................................................................25,00 дин/сат 

 

1.4. Дневна карта за све три паркинг-зоне  
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- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, дневна карта за паркирање 

................................................................................................................................................120,00 дин/дан 

 

 

2. Месечна претплата за паркирање   

 

2.1. Месечна претплата за паркирање у црвеној зони  

 

* за физичка лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна 

карта...........................................................................................................................................1.100,00 дин 

* за правна лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна 

карта...................................................................................... ...................................................2.200,00 дин 

 

2.2.Месечна претплата за паркирање у плавој и белој  зони  

 

* за физичка лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна карта 

..................................................................................................................................................... 800,00 дин 

* за правна лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна карта 

.................................................................................................................................................. 1.600,00 дин 

 

2.3.Месечна претплата за паркирање у све три  зоне  

 

* за физичка лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна карта 

..................................................................................................................................................1.600,00 дин 

* за правна лица 

- за путничка возила и комби-теретна возила до 1 т  носивости, месечна претплатна карта 

..................................................................................................................................................3.200,00 дин 

 

2.4.Месечна претплата за путничка и комби-теретна возила до 1 т носивости станара зграда који 

немају обезбеђен посебан паркинг   

 

- у црвеној зони ....................................................................................................................... 300,00 дин 

- у плавој зони ..........................................................................................................................300,00 дин 

- у белој зони ............................................................................................................................300,00 дин 

 

2.5. За коришћење посебно обележеног места за паркирање ( резервација)  

 

* за физичка лица  

- у црвеној зони ................................................................................................... 4.000,00  дин/месечно 

- у плавој зони .......................................................................................................3.500,00 дин/месечно  

- у белој зони..........................................................................................................3.500,00 дин/месечно 

 

 

* за правна лица  

- у црвеној зони ....................................................................................................8.000,00 дин/месечно 

- у плавој зони ......................................................................................................6.500,00 дин/месечно  

- у белој зони.........................................................................................................6.500,00 дин/месечно 
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3. За уклањање непрописно паркираних и заустављених возила, пренос возила до места 

чувања и чување возила 

а) пренос возила до депоа............................................................................................3.500,00 динара 

б) износ таксе за лежарину уклоњених возила не плаћа се прва 24 часа, а сваки наредни започети 

дан по................................................................................................................................350,00 динара 

 

4.За улажење возила  у улицу Јована Цвијића (пешачка зона) 

 

а) за путничка возила и комби-теретна возила до 1т носивости..............................70,00 дин/дневно 

                                                                                                                                       700,00 дин/месечно 

                                                                                                                                    6.000,00 дин/годишње 

 

б) за теретна возила од 1-3 т носивости .....................................................................90,00 дин/дневно 

                                                                                                                                       900,00 дин/месечно 

                                                                                                                                    8.000,00 дин/годишње 

 

в) за теретна возила преко 3 т носивости ............................................................... 110,00 дин/дневно 

                                                                                                                                   1.100,00 дин/месечно 

                                                                                                                                  10.000,00 дин/годишње 

 

г) за грађевинску механизацију, радна и специјална возила на одржавању инсталација, јавне 

хигијене и др. ...............................................................................................................350,00 дин/дневно 

 

5. Таксу за паркирање возила не плаћају инвалиди, за возила која им служе за личну 

употребу или под условима под којима су ослобођени од плаћања накнада за јавне путеве. 

6. Таксу за улазак у пешачку зону не плаћају возила на хитним интервенцијама и возила 

станара пешачке зоне (регулисано Одлуком), и возила Јавних предузећа чији је оснивач 

Скупштина града Лознице. 

7. Таксу из тачке 1. (1.1., 1.2., 1.3. и 1.4.), 2. (2.1., 2.2, 2.3.,2.4. и 2.5.) и 3. наплаћује КЈП 

«Наш дом», до регистрације и преузимања послова од стране ЈКП '' Паркинг сервис'' Лозница. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода  у складу са Правилником о условима и начину 

вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

8. Таксу из тачке 4. наплаћује Градска управа - орган управе надлежан за послове 

саобраћаја уз издавање посебних решења, на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о 

условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

 

Тарифни број 8. 

 

 Такса за коришћење слободних површина  за камповање , постављање шатора или друге 

облике привременог коришћења плаћа се дневно 35,00 динара. 

 Наплату таксе из овог тарифног броја врши орган у поступку издавања одобрења за 

коришћење површина. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и 

начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

Тарифни број 9. 

 

 Такса за коришћење речне обале у пословне сврхе плаћа се дневно по м
2
 сразмерно времену 

коришћења у износу од 6,00 динара. 
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 Наплату таксе из овог тарифног броја врши орган у поступку издавања одобрења за 

коришћење површина. 

Средства се уплаћују на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и 

начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. 

 

 

Тарифни број 10. 

 

 Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина. 

 Камиони, камионети и специјална моторна возила намењена за превоз робе одређених 

терета према носивости.                                                                         

                              дин. 

1. 1 до 3 тоне за сваку тону                                                                           713,00 

 

2. преко 3 тоне до 8 тона 

     - основна накнада                                                                                   3.742,00 

     - за сваку тону преко 3 - 8 тона                                                                523,00 

  

 3. од 8 до 10 тона                                        

     - основна накнада                                                                                   4.317,00 

     - за сваку тону преко 8 - 10 тона                                                              685,00 

  

 4. за и преко 10 тона                                        

     - основна накнада                                                                                   5.142,00 

     - за сваку тону преко 10 тона                                                                    865,00 

5. За теретне троцикле носивости до 400кг накнада се утврђује према радној запремини 

мотора а износ је у тачки 12. овог тарифног броја (мотоцикли). 

 За трицикле носивост преко 400 кг још 342,00 динара 

6. Аутобус, комбибус по регистрованом седишту 69,00 динара плус 113,00 динара по 

возилу. 

7. Радна возила, специјализована, адаптирана за превоз разних реквизита за путујуће 

забавне радње и атестиране специјализоване за превоз пчела, без обзира на носивост и тежину за 

свако возило 342,00 динара. 

8. Теретне приколице, специјалне теретне приколице намењене за превоз одређеног терета 

и приколице према носивости: 

 

1. до 3 тоне за сваку тону                                                                         254,00 

 

2. преко 3 тоне до 8 тона 

     - основна накнада                                                                                    635,00 

     - за сваку тону преко 3 - 8 тона                                                                342,00 

  

 3. од 8 до 10 тона                                        

     - основна накнада                                                                                2.283,00 

     - за сваку тону преко 8 - 10 тона                                                              685,00 

  

 4.  за и преко 10 тона                                        

      - основна накнада                                                                             3.424,00 

      - за сваку тону преко 10 тона                                                                1.027,00 

   

 5. Путничка приколица без обзира на тежину                                        254,00 
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 Ако носивост друмског теретног моторног возила  и теретне приколице није 

изражена у целим тонама, накнада се плаћа за носивост од пола тоне у висини од 50% износа 

одређеног за једну тону носивости, преко пола тоне до једне тоне у износу одређеном за целу 

тону. 

  

  

 6.Трактори                                                                                                  дин. 

 - до 10 кв                                                                                                    444,00  

 - преко 10 до 29 кв                                                                                   508,00 

 - преко 29 до 46 кв                                                                                    610,00 

            - преко 46 кв                                                                                                   685,00 

Такси подлежу трактори који се региструју за јавни превоз. 
     
 7. Тегљачи                                                                                                                   дин. 

 - до 66 кв                                                                                            2.601,00 

 - преко 66 до 96 кв                                                                             3.424,00 

 - преко 96 до 132 кв                                                                          4.313,00 

 - преко 132 до 177 кв                                                                        5.074,00 

            - преко 177 кв                                                                                    6.851,00 
 

 8. Специјална возила за превоз одређених лица 

 - за свако возило                                                                                  342,00 
 

 9. Путнички аутомобили и комбинована возила (комби као и преуређена и адаптирана 

возила за одмор и камповање) према радној запремини мотора: 

 

- до 1.000 см
3
                                                                                                        571,00 

- преко 1.000 до 1.350 см
3 

                                                                                   723,00 

- преко 1.350 до 1.800 см
3
                                                                                     888,00 

- преко 1.800 до 2.500 см
3
                                                                                 1.712,00 

- преко 2.500 до 3.150 см
3
                                                                                2.283,00 

- преко 3.150 см
3
                                                                                               2.918,00 

 

 10.За путничко возило из тачке 9. овог члана која су предвиђена за погон на гас поред 

накнаде из тачке 9. плаћа се за време од 12 месеци накнада и то:  
 

- за возило у својини грађана                                                                                1.712,00 

- за возило у својини правних лица                                                                 4.313,00 

- за воз. грађана којима се обавља превоз путника (такси)                               5.139,00 
 

Преуређеност путничког возила за погон на гас, установљава се приликом његовог 

прегледа и уноси у саобраћајну дозволу отиском округлог печата ГАС пречника 15мм. 

 11. Прикључна возила аутомобила за одмор, камповање чија укупна тежина прелази 75 кг 

за свако возило 232,00 динара. 
            
 12.  Мотоцикли према запремини мотора: 
 

 - до 125 см
3
                                                                                                207,00 

 - преко 125 до 250 см
3
                                                                              435,00 

 - преко 250 до 500 см
3
                                                                               514,00 

  

- преко 500 до 1.000 см
3
                                                                               610,00 

 - преко 1.000 см
3
                                                                                        774,00 
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Локалну комуналну таксу по тарифном броју 10 наплаћује орган при регистровању 

возила на рачун Јавног прихода у складу са Правилником о условима и начину вођења рачуна за 

уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна. Уплатни рачун доставља Градска 

управа  Лозница. 
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