На основу члана 32. став 1. тачка 13) и члана 66. став 3. Закона о локалној
самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07), члана 11. Закона о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/06) и
члана 35. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева (''Службени гласник града
Ваљева'' број 19/08 ) Скупштина града Ваљева на седници одржаној -------------- 2008. године, донела је

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама (''Службени гласник општине
Ваљево'' број 11/07 и 22/07 ) члан 1. речи: ''општине Ваљево'' замењују се
речима: ''града Ваљева ''.
Члан 2.
У члану 4. став 1. тачка 2. реч ''општини'' замењује се речју ''граду''.
Члан 3.
У члану 5. реч ''Општине'' замењује се речју ''града''.
Члан 4.
Члан 6. мења се и гласи:
''Утврђивање, обрачун и наплату таксе врши Одељење за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Градске управе за
друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
односно други надлежни орган или служба одређена овом Одлуком на
основу пријаве обавезника таксе или по службеној дужности.
Принудну наплату таксе по овој Одлуци врши Одељење за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода Градске управе за
друштвене делатности, финансије, имовинске и инспекцијске послове
односно други надлежни орган у складу са законом.''
Члан 5.
Члан 7. мења се и гласи:
''Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Одељење за
инспекцијске послове Градске управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове.

Када одељење из става 1. овог члана у поступку надзора утврди да
обвезнику таксе није утврђена таксена обавеза, дужно је да о томе састави
записник и исти достави Одељењу за утврђивање, наплату и контролу
изворних прихода Градске управе за друштвене делатности, финансије,
имовинске и инспекцијске послове (у даљем тексту: Одељење за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода ).
У случају да се права, предмети и услуге користе без одобрења
надлежног органа, закљученог уговора или регистарције даном почетка
коришћења права, предмета и услуга сматра се дан састављања записника
из става 2. овог члана.
На основу записника из става 2. овог члана Одељење за утврђивање,
наплату и контролу изворних прихода доноси решење којим се утврђује
таксена обавеза и води евиденцију издатих решења о обавези плаћања
таксе, посебно за сваки тарифни број, са подацима о висини таксе утврђене
решењем.''
Члан 6.
У члану 10. став 1. ЕКСТРА ЗОНА после алинеје 9. додаје се алинеја
10. која гласи:
''- подручје насељеног места Дивчибаре које је обухваћено
урбанистичким планом.''

Члан 7.
Таксенa тарифa локалних комуналних такси мења се и гласи:
''ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
ТАРИФНИ БРОЈ 1.
1.За истицање фирме на пословном простору такса се утврђује у годишњем
износу по зонама и то:
1. За правна или физичка лица која обављају делатност банкарства,
осигурања имовине и лица, трговине нафтом и дериватима нафте,
поштанских, мобилних и телефонских услуга и електропривреде:

-екстра А зона
-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

динара
510.613,00
425.511,00
354.592,00
283.674,00
212.755,00
141.837,00

2. За правна или физичка лица која обављају делатност приређивања игара
на срећу и забавних игара:

-екстра А зона
-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

динара
141.837,00
118.197,00
99.133,00
79.029,00
59.480,00
39.653,00

3. Правна или физичка лица која обављају делатности које нису наведене у
тачкама 1. и 2. овог тарифног броја, у пословном простору чија је укупна
површина:
-од 300 м2 до 1.000 м2 плаћају таксу без обзира на зону у годишњем износу
од
динара
141.837,00
-преко 1.000 м2 плаћају таксу без обзира на зону у годишњем износу од
динара
221.755,00

4. За правна или физичка лица која обављају делатности које нису
наведене у тачкама 1., 2. и 3. овог тарифног броја:
-екстра А зона
-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

динара
58.566,00
48.771,00
40.670,00
32.536,00
24.402,00
16.268,00

5. Адвокати и лица која обављају другу професионалну делатност
(преводиоци, судски тумачи, судски вештаци и др.), удружења таксиста и
удружења аутопревозника:
динара
-екстра А зона
29.283,00

-екстра зона
-прва зона
-друга зона
-трећа зона
-четврта зона

24.385,00
20.335,00
16.268,00
12.201,00
8.134,00

6. Физичка лица која обављају делатност такси-превоза или
аутопревозничку делатност плаћају таксу без обзира на зону у годишњем
износу од
динара
3.000,00
НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Обвезник таксе дужан је да најкасније до 31. јануара текуће године,
односно у року од 30 дана од дана почетка обављања делатности поднесе
пријаву Одељењу из става 1. о називу фирме и броју фирми подложних
такси, као и осталим подацима од значаја за одређивање висине таксе,
ради доношења решења.
Протеком рока из става 2. ове напомене Одељење надлежно за
утврђивање, наплату и контролу изворних прихода доноси решење о
обавези плаћања таксе по службеној дужности.
Под истакнутом фирмом, сматра се сваки истакнути назив или име,
које упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност, без
обзира где је фирма истакнута на пословном простору.
Ако се на једном пословном простору налази више истакнутих фирми
истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног простора плаћа се такса.
Такса за фирму плаћа се за седиште правног лица у прописаном
износу а умањује за 75% у односу на висину таксе у одговарајућој зони за
сваку пословну јединицу правног лица које има седиште на територији
града Ваљева.
Уколико се седиште правног лица налази ван територије града
Ваљева, седиштем у смислу овог тарифног броја сматра се пословна
јединица у којој се налазе органи управљања за територију града.
Такса за истицање фирме или назива из тачке 4. овог тарифног броја
умањује се за 20% за средња привредна друштва, а за 50% за мала
привредна друштва.
Статус привредног друштва као средњег или малог, одређује се у
складу са законом.
Такса из тачке 4. овог тарифног броја умањује се за 40% за физичка
лица која обављају претежно трговинску делатност.
Такса из тачке 4. овог тарифног броја умањује се за 60% за физичка
лица која обављају претежно производну или занатску делатност.

Ако физичко лице поред претежне обавља и друге делатности таксу
утврђену овим тарифним бројем плаћа у висини утврђеној за обављање
претежне делатности.
Плаћање таксе на фирму ослобођена су физичка лица која обављају
старе занате.
Сва новооснована правна лица и физичка лица која самостално
обављају делатност, која су обухваћена овим тарифним бројем ослобађају
се плаћања таксе на следећи начин:
-100% од утврђене обавезе по овом тарифном броју за прву пуну
годину од оснивања,
-50% од утврђене обавезе по овом тарифном броју за другу пуну
годину од оснивања.
Ова ослобађања не односе се на тачку 1., 2. и 3. овог тарифног броја.
Обрачун таксе за правна лица врши се у годишњем износу, а плаћа
се у једнаким тромесечним ратама, у року од 45 дана од почетка
тромесечја.
Обрачун таксе за физичка лица врши се у годишњем износу, а плаћа
се у 12 рата у висини од 1/12 годишњег износа таксе и то тако да је
обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за предходни
месец, у свему према одредбама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.

ТАРИФНИ БРОЈ 2.
1.За истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају граду (коловози, тротоари, зелене површине,
бандере и сл.) плаћа се такса у дневном износу по сваком целом или
започетом 1м2 по зонама за сваку истакнуту и исписану фирму и то:
динара
- екстра зона

13,00

- прва зона

12,00

- друга зона

9,27

- трећа зона

6,98

- четврта зона

5,78

НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Под истакнутом и исписаном фирмом, сматра се сваки истакнути,
односно исписан назив или име на објекту и простору који припада граду и
који упућује на то да правно и физичко лице обавља делатност.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице чија се
фирма истиче и исписује ван пословног простора на објектима и
просторима који припадају граду.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана истицања и
исписивања фирме ван пословног простора на објектима и просторима који
припадају граду поднесе пријаву Одељењу из става 1.ове напомене о
називу фирме и броју фирми подложних такси, као и осталим подацима од
значаја за одређивање висине таксе, ради доношења решења .
Одељење Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове које издаје одобрење за истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и просторима који припадају граду,
примерак истог доставља Одељењу из става 1. ове напомене ради
доношења решења о обавези плаћања таксе.
Обрачун таксе за правна лица врши се у годишњем износу, а плаћа
се у једнаким тромесечним ратама, у року од 45 дана од почетка
тромесечја.
Обрачун таксе за физичка лица врши се у годишњем износу, а плаћа
се у 12 рата у висини од 1/12 годишњег износа таксе и то тако да је
обвезник дужан уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за предходни
месец, у свему према одредбама Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.

ТАРИФНИ БРОЈ 3.
За држање моторних друмских и прикључних возила од сваког возила
годишње и то :
1.За теретна возила (камиони и камионети, и специјална моторна возила
намењена за превоз одређених терета), према носивости и то:
динара
-до 3 тоне носивости

966,00

-преко 3 тоне до 8 тона носивости

2.834,00

- преко 8 тона носивости

8.668,00

2.За аутобусе и комбибусе

5.656,00

3.За радна возила без обзира на носивост и тежину
750,00
4. За прикључна возила :
а) за теретне приколице и за специјалне теретне приколице намењене за
превоз одређеног терета преко носивости и
-до 3 тоне носивости

750,00

-преко 3 тоне до 8тона носивости

1.398,00

-преко 8 тона носивости

5.084,00

б) за путничке приколице аутобуса

2.834,00

в) за радне приколице

2.831,00

5. За вучна возила:
а) за тракторе - до 25 КС

458,00

- преко 25 до 40 КС

578,00

- преко 40 до 63 КС

712,00

-преко 63 КС

877,00

б) за тегљаче без обзира на носивост

1.424,500

6. За специјална возила за превоз одређених лица
458,00
7. За путничке аутомобиле и комбинована возила (комби) према радној
запремини мотора и то:
- до 900 цм3

381,00

- преко 900 до 1.350 цм3

597,00

- преко 1.350 до 1.800 цм3

1.334,00

- преко 1.800 до 2.500 цм3

1.881,00

- преко 2.500 до 3.150 цм3

2.974,00

- преко 3150 цм3

5.656,00

8. За мотоцикле без обзира на радну запремину мотора
381,00
9. За мопеде

254,00

10.За приколице путничких аутомобила и комбинованих возила:
-камп приколица
- за остале без обзира на носивост

559,00
458,00

11.За возила којима се обавља јавни превоз
путника – такси возила

3.762,00

НАПОМЕНА:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за регистровање трактора и
тракторских приколица, мотокултиватора и приколица за мотокултиваторе
које користе искључиво за сопствене потребе, као и за она возила за која се
не плаћа накнада за употребу и коришћење путева сходно Закону о јавним
путевима.
Таксени обвезник дужан је таксу из овог тарифног броја уплати на
одговарајући рачун прихода града Ваљева пре регистрације, односно
продужења важности регистрације и да органу надлежном за регистрацију
пружи доказ о уплаћеној такси.
Орган надлежан за регистрацију возила одбиће захтев за
регистрацију уколико није достављен доказ о уплати таксе по овом
тарифном броју.

Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту
регистрације возила, унапред за 12 месеци.

ТАРИФНИ БРОЈ 4.
За коришћење витрина ради излагања робе ван пословних
просторија такса се плаћа по сваком започетом м2 изложбене површине
витрине у годишњем износу по зонама и то:
динара
-екстра зона

2.414,00

-прва зона

2.034,00

-друга зона

1.589,00

-трећа зона

1.208,00

-четврта зона

763,00

НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Изложбеном површином витрине сматра се површина главне стране
витрине која је окренута према улици или пролазу.
Уколико је витрина са више страна окренута улици односно пролазу,
такса се плаћа за само једну страну и то за ону која је већа.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које
користи витрину.
Обрачун таксе врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 рата у
висини од 1/12 годишњег износа таксе и то тако да је обвезник дужан
уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за предходни месец.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка
коришћења витрине ради излагања робе ван пословних просторија поднесе
пријаву Одељењу из става 1. ове напомене о броју витрина подложних
такси, као и осталим подацима од значаја за одређивање висине таксе,
ради доношења решења.
Одељење Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове које издаје одобрење за постављање витрина примерак

истог доставља Одељењу из става 1. ове напомене ради доношења
решења о обавези плаћања таксе.
Уколико се витрина користи дуже од једне године корисник је дужан
да сваке године најкасније до 31. јануара обавести Одељење из става 1.
ове напомене о броју витрина и површини истих ради утврђивања таксе за
текућу годину.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог
тарифног броја обвезник је дужан пријавити Одељењу из става 1. ове
напомене најкасније три дана пре дана настaнка промене.

ТАРИФНИ БРОЈ 5.
За држање ресторана и других угоститељских и забавних објеката на
води такса се плаћа по м2 површине објекта на води у годишњем износу од
динара
578,00
НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које
држи ресторан, или други угоститељски и забавни објекат на води.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка
држања ресторана и других угоститељских и забавних објеката поднесе
пријаву Одељењу из става 1. ове напомене о броју објеката подложних
такси, као и осталим подацима од значаја за одређивање висине таксе,
ради доношења решења.
Одељење Градске управе за локални развој, привреду, урбанизам и
комуналне послове које издаје одобрење за држања ресторана и других
угоститељских и забавних објеката на води примерак истог доставља
Одељењу из става 1. ове напомене ради доношења решења о обавези
плаћања таксе.
Обрачун таксе врши се у годишњем износу, а плаћа се у 12 рата у
висини од 1/12 годишњег износа таксе и то тако да је обвезник дужан
уплатити рату најкасније до 15-ог у месецу за предходни месец.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог
тарифног броја обвезник је дужан да пријави Одељењу из става 1. ове
напомене најкасније три дана пре дана настанка промене.

ТАРИФНИ БРОЈ 6.
За држање животиња као кућних љубимаца и егзотичних животиња
власници плаћају таксу годишње:
динара
- у насељеном месту Ваљево

196,00

- ван насељеног места Ваљево

104,00

НАПОМЕНА:
Наплату таксе по овом тарифном броју врши посебним прописом
овлашћена ветеринарска организација, односно служба за вакцинацију
животиња:
У случају да власник не уплати таксу по овом тарифном броју
наплата се врши принудним путем на основу пријаве организације односно
службе која врши вакцинацију.
Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње у моменту
вакцинације животиња: као кућних љубимаца и егзотичних животиња
приликом вакцинације за сваку животињу.

ТАРИФНИ БРОЈ 7.
За 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, плаћа се такса сразмерно времену коришћења по сваком целом
или започетом квадратном метру заузетог простора дневно, уколико овом
одлуком није друкчије прописано и то:
1.Коришћење простора испред угоститељских објеката за потребе
постављања летње баште (постављање столова са пратећим садржајем:
итисон, жардињере, ограде, шанк ):
динара
-екстра зона

21,00

-прва зона

15,00

-друга зона

12,00

-трећа зона

8,00

-четврта зона

5,00

2. Коришћење простора испред трговинских и угоститељских објеката за
постављање платнених и сличних надстрешница са масивном браварском,
дрвеном и другом конструкцијом:
динара
-екстра зона

21,00

-прва зона

15,00

-друга зона

12,00

-трећа зона

8,00

-четврта зона

5,00

3. Коришћење простора за привремене објекте трговинско-угоститељске
делатности за продају и излагање робе испред трговинских објеката (тезге
или гондоле), изузев објеката из тачке 4.овог тарифног броја:
динара
-екстра зона

60,00

-прва зона

50,00

-друга зона

39,00

-трећа зона

31,00

-четврта зона

21,00

4. Коришћење простора за апарате за држање и продају сладоледа,
расхладне витрине, покретне кофере, сталак – вртешке по комаду дневно:

динара
-екстра зона

50,00

-прва зона

39,00

-друга зона

21,00

-трећа зона

21,00

-четврта зона

11,00

5. Коришћење простора за остале мале покретне апарате за производњу и
продају кокица, сладоледа, роштиља и услуге: ваге, чишћења обуће и
слично по комаду дневно:
динара
-екстра зона

30,00

-прва зона

20,00

-друга зона

15,00

-трећа зона

10,00

-четврта зона

5,00

6.Коришћење простора за: монтажне бине, трибине, циркуске шатре, кампприколице, забавне, луна и зоопаркове и тезге за игре на срећу и друге
забаве :
динара
-екстра зона

5,00

-прва зона

3,00

-друга зона

3,00

-трећа зона

2,00

-четврта зона

2,00

7. Коришћење простора за привремени истовар и смештај робе,
грађевинског материјала и огревног дрвета:
динара
-екстра зона

21,00

-прва зона

15,00

-друга зона

11,00

-трећа зона

7,00

-четврта зона

5,00

8. Коришћење простора за покретне приколице (привремено заузеће
простора):
динара
-екстра зона

60,00

-прва зона

50,00

-друга зона

40,00

-трећа зона

31,00

-четврта зона

21,00

9.Коришћење простора на јавним површинама и туристичким местима града
Ваљева за време манифестација за постављање монтажних и покретних
објеката трговинско-угоститељске делатности за продају и излагање робе
динара
35,00

10.Коришћење простора за отворене тезге за продају и излагање робе за
Нову годину и 8. март у трајању до 15 дана:
динара

-екстра зона

397,00

-прва зона

318,00

-друга зона

239,00

-трећа зона

156,00

-четврта зона

80,00

11.Коришћење простора за постављање телефонских говорница по
апарату, дневно:
динара
-екстра зона

13,00

-прва зона

12,00

-друга зона

9,00

-трећа зона

7,00

-четврта зона

5,00

12.Коришћење простора испред трговинско-угоститељских објеката за
потребе тих објеката, чије се заузеће врши ограђивањем:
динара
-екстра зона

60,00

-прва зона

50,00

-друга зонас

39,00

-трећа зона

31,00

-четврта зона

21,00

13. Коришћење простора за изнајмљивање дечијих аутомобила, мотора и
слично по возилу, дневно:
динара
10,00
14. Коришћење простора за стајалиште туристичког возића, дневно
динара
1.155,00
НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које
користи простор 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.
Такса се плаћа у року од осам дана од дана пријема решења о
утврђивању висине таксе.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка
коришћења простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе поднесе пријаву Одељењу из става 1. ове
напомене и достави податке од значаја за одређивање висине таксе, ради
доношења решења.
Када је за постављање објекта или предмета којима се врши заузеће
јавне површине потребно прибавити одобрење, Одељење Градске управе
за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове надлежно за
издавање наведеног одобрења примерак истог доставља Одељењу из
става 1. ове напомене.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог
тарифног броја обвезник је дужан да пријави Одељењу из става 1. ове
напомене најкасније три дана пре настанка промене.
Обвезник таксе, који користи простор испред пословног објекта из
тачке 1. и 3. овог тарифног броја, а има постављену платнену и сличну
надстрешницу из тачке 2. овог тарифног броја, плаћа таксу само по једном
од наведених основа и то за заузеће простора које је по површини веће.
Таксе одређене овим тарифним бројем ослобађају се стари занати и
домаћа радиност.
Ако се поред штампе, књига и других публикација, производа старих
и уметничких заната и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда се
такса плаћа у прописаном износу из овог тарифног броја.

ТАРИФНИ БРОЈ 8.
За
држање средстава за игру (билијар, пикадо, флипери,
електронске видео игре, СЕГА – апарати, забавне игре на рачунарима,
симулатори, видео аутомати и друге сличне направе које се стављају у
погон уз помоћ новца или жетона и друге сличне игре) такса се утврђује у
дневном износу по једном средству за игру:

динара
-екстра зона

33,00

-прва зона

24,00

-друга зона

21,00

-трећа зона

10,00

-четврта зона

6,00

НАПОМЕНА:
Средствима за игру, односно забавним играма сматрају се направе
које се стављају у погон уз помоћ новца или жетона, у којима учесник не
може остварити добитак у новцу, стварима, услугама или правима.
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац средстава за игру.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка
држања средстава за игру поднесе пријаву Одељењу из става 2. ове
напомене и достави податке од значаја за одређивање висине таксе, ради
доношења решења, а исту су дужни уплатити у року од осам дана од дана
пријема решења о утврђивању таксе.
Пријава садржи:

-за правна лица: регистрован назив и седиште обвезника, ПИБ, број
текућег рачуна, адресу, врсту, марку, тип и серијски број средства, време
држања, датум почетка држања средстава, број дана у месецу у којима ће
се држати средства за игру и све друге потребне податке за одређивање
основа и висине таксе.
-за физичка лица: име и презиме, пребивалиште, ЈМБГ, адресу,
врсту, марку, тип и серијски број средства, време држања, датум почетка
држања средстава, број дана у месецу у којима ће се држати средства за
игру и све друге потребне податке за одређивање основа и висине таксе.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог
тарифног броја држалац је дужан да пријави Одељењу из става 2. ове
напомене.
ТАРИФНИ БРОЈ 9.
1.За држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у
угоститељским и другим објектима, такса се утврђује у дневном износу по
зонама и то:
динара
-екстра зона

991,00

-прва зона

957,00

-друга зона

916,00

-трећа зона

877,00

-четврта зона

839,00

2.За држање музичких уређаја и приређивање музичког програма у
угоститељским и другим објектима за време организовања прослава –
свадбе, матуре, испраћаји и слично, такса се утврђује у дневном износу и
то:
динара
- до 200 места за седење

4.622,00

- преко 200 места за седење

6.355,00

НАПОМЕНА:
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Обвезници таксе по овом тарифном броју су правна лица,
предузетници и физичка лица, власници угоститељских и других објеката у
којима се држе музички уређаји и приређује музички програм.
Обвезник таксе је дужан да поднесе пријаву да држи музичке уређаје
и организује приређивање музичког програма до 5-ог у месецу за текући
месец, а исту је дужан уплатити у року од 8 дана од дана пријема решења о
утврђивању таксе.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог
тарифног броја обвезник таксе је дужан да пријави Одељењу из става 1.
ове напомене најкасније три дана пре дана настанка промене.

ТАРИФНИ БРОЈ 10.
1.За коришћење рекламних паноа такса се утврђује у дневном износу по
сваком целом или започетом м2 по зонама и то:
динара
-екстра зона

13,00

-прва зона

12,00

-друга зона

9,00

-трећа зона

7,00

-четврта зона

6,00

2.За коришћење рекламних паноа који су прикључени на јавну електро
мрежу такса се утврђује у дневном износу по м2 по зонама и то:
динара
-екстра зона

20,00

-прва зона

16,00

-друга зона

13,00

-трећа зона

9,00

-четврта зона

7,00

НАПОМЕНА:
Рекламни панои су:
А) огласни објекти (огласни стубови, панои или огласне табле,
односно плакатна места),
Б) наменски постављени конзолни панои над јавном површином, или
слободно стојећи панои или експонати на објекту, или у простору са
исписаним рекламним порукама у које спадају и транспарентне рекламе
исписане на платну или сличном материјалу које се постављју изнад
коловозних површина на висини од најмање 4,50 м од површине коловоза.
Решење о обавези плаћања таксе из овог тарифног броја доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Обвезник таксе је правно и физичко лице које поставља рекламни
пано.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка
коришћења рекламних паноа поднесе пријаву Одељењу из става 2. ове
напомене и достави податке од значаја за одређивање висине таксе, ради
доношења решења, а исту су дужни уплатити у року од осам дана од дана
пријема решења о утврђивању таксе.
Када је за коришћење рекламних паноа потребно прибавити
одобрење надлежног органа, Одељење Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове које издаје наведено одобрење
примерак истог доставља Одељењу из става 2. ове напомене.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог
тарифног броја обвезник је дужан да пријави Одељењу из става 2. ове
напомене најкасније три дана пре дана настанка промене.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за плакате хуманитарних,
културних и спортских организација и установа чији је оснивач град Ваљево,
као и за посмртне објаве и огласе.

Уколико се користе обе стране
површини обе стране.

паноа, такса се плаћа према

ТАРИФНИ БРОЈ 11.
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора
или другог објекта привременог коришћења, такса се утврђује сразмерно
времену коришћења за сваки м2 заузете површине дневно и то:

динара
63,00
НАПОМЕНА:
Таксу из овог тарифног броја плаћа корисник површине за
постављање кампова, шатора и других објеката за привремено коришћење.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка
коришћења слободних површина за кампове, постављање шатора или
другог објекта привременог коришћења поднесе пријаву Одељењу за
утврђивање,наплату и контролу изворних прихода и достави податке од
значаја за одређивање висине таксе, ради доношења решења, а исту су
дужни да уплате у року од три од дана пријема решења о утврђивању таксе.
Када је за коришћење слободних површина за кампове, постављање
шатора или другог објекта привременог коришћења потребно прибавити
одобрење надлежног органа, Одељење Градске управе за локални развој,
привреду, урбанизам и комуналне послове надлежно за издавање
наведеног одобрења примерак истог доставља Одељењу из става 2. ове
напомене.
Доношење решења и наплату таксе из овог тарифног броја врши
Одељење из става 2. ове напомене а иста се утврђује сразмерно времену
на које је издато одобрење за коришћење слободних површина за кампове,
постављање шатора или другог објекта привременог коришћења.

ТАРИФНИ БРОЈ 12.
За коришћење обале у пословне и било које друге сврхе утврђује се
такса и то:
-за коришћење обале по м 2 дневно:
динара
-екстра зона

21,00

-прва зона

15,00

-друга зона

12,00

-трећа зона

8,00

-четврта зона

5,00

НАПОМЕНА:
Под коришћењем обале сматра се коришћење појаса земљишта који
се протеже непосредно уз корито реке ширине 50 м рачунајући од
унутрашње ножице насипа.
Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Обвезници таксе по овом тарифном броју су правна и физичка лица
која користе обалу у пословне и било које друге сврхе.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка
коришћења обале у пословне и било које друге сврхе поднесе пријаву
Одељењу из става 2. ове напомене и достави податке од значаја за
одређивање висине таксе, ради доношења решења.
Када је за коришћење обале у пословне и било које друге сврхе
потребно прибавити одобрење надлежног органа, Одељење Градске
управе за локални развој, привреду, урбанизам и комуналне послове које
издаје наведено одобрење примерак истог доставља Одељењу из става 2.
ове напомене.
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог
тарифног броја обвезник је дужан пријавити Одељењу из става 2. ове
напомене, најкасније три дана пре дана настале промене.

Таксу из овог тарифног броја не плаћају физичка и правна лица која
обалу користе за обављање пољопривредне делатности.

ТАРИФНИ БРОЈ 13.
1.За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова ( постављање скела, заштитних ограда којима се
ограђују градилишта) и други монтажни и привремени објекти који служе за
потребе градилишта код изградње, реконструкције и адаптације објекта
утврђује се такса дневно по м2 заузете површине:
динара
-екстра зона

8,00

-прва зона

7,00

-друга зона

5,00

-трећа зона

2,00

-четврта зона

1,00

НАПОМЕНА:
Решење о обавези уплате таксе из овог тарифног броја доноси
Одељење за утврђивање, наплату и контролу изворних прихода.
Таксу из овог тарифног броја плаћа правно и физичко лице које
заузма јавну површину грађевинским материјалом или за извођење
грађевинских радова (постављање скела, заштитних ограда којима се
ограђују градилишта) и другим монтажним и привременим објектима који
служе за потребе градилишта код изградње, реконструкције и адаптације
објекта и то у року од осам дана од дана пријема решења.
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка
заузећа јавне површине грађевинским материјалом
поднесе пријаву
Одељењу из става 1. ове напомене и достави податке од значаја за
одређивање висине таксе, ради доношења решења.
Када је за заузеће јавне површине потребно прибавити одобрење
надлежног органа, Одељење Градске управе за локални развој, привреду,
урбанизам и комуналне послове надлежно које издаје наведено одобрење
примерак истог доставља Одељењу из става 1. ове напомене.

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог
тарифног броја обвезник је дужан пријавити Одељењу из става 1. ове
напомене најкасније три дана пре дана настанка промене.''
Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику града Ваљева''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:--------/08------
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