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 К П М У Н А Л Н Е   Д Е Л А Т Н П С Т И 

 

 

Какп да пстварим права за... 
 

ДРЖАВАОЕ ЈАВНИХ ППВРШИНА  

За раскппаваое улица, путева и других јавних ппвршина пптребнп је :  

-  пдпбреое надлежнпг пргана ппштинске управе 

-  физичким лицима забраоенп је прекппаваое јавних ппвршина 

-  рпк за дпвпђеое јавне ппвршине у првпбитнп стаое не мпже бити дужи пд 5 дана 

 

 

ДРЖАОЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ  

(Тпмбпле, рингишпили, дечији впз на шинама, дечији аутпмпбили, трпмбплина, играпнице итд.)  

За држаое средстава за игру и забаву кпмунална такса се плаћа за свакп средствп дневнп сразмернп 
времену држаоа. 

Пптребна дпкументација: 

-  захтев  

-  административна такса  

-  решеое п упису радое у регистар 

-  држалац средстава за игру и забаву кпмуналну таксу плаћа приликпм закључиваоа угпвпра тј. издаваоа 

пдпбреоа  

 

 

ПРИРЕЂИВАОЕ МУЗИЧКПГ ПРПГРАМА У УГПСТИТЕЉСКИМ ПБЈЕКТИМА  

Обвезници плаћаоа лпкалне кпмуналне таксе су правна лица власници предузећа, приватни предузетници, 
власници угпститељских радои, у кпјим се приређује музички прпграм . Лпкална кпмунална такса се плаћа 
за сваки дан када се музички прпграм приређује. Пптребна дпкументација:  

Пптребна дпкументација: 

-  пријава за приређиваое музичкпг прпграма у угпститељскпм пбјекту  

-  административна такса  

-  решеое п упису радое у регистар  
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ИСТИЦАОЕ ФИРМИ ИЛИ НАЗИВА НА ППСЛПВНИМ ПРПСТПРИЈАМА  

За истицаое фирми или назива на ппслпвним прпстпријама утврђује се кпмунална такса гпдишое а плаћа 

кварталнп у рпку пд 45 дана и тп пд 15.2; 15.05; 15.08.; 15.11. текуће гпдине. Дп дпнпшеоа решеоа за 

наредну гпдину пбвезник је дужан да плаћа квартални изнпс лпкалне кпмуналне таксе у висини утврђенпг 

кварталнпг изнпса лпкалне кпмуналне таксе из претхпдне гпдине. 

 
 

КПРИШЋЕОЕ ВИТРИНА РАДИ ИЗЛАГАОА РПБЕ ВАН ППСЛПВНИХ ПРПСТПРИЈА  

За кпришћеое витрина за излагаое рпбе ван ппслпвних прпстприја плаћа се кпмунална такса пп м2 

хпризпнталне ппвршине витрине гпдишое. 

 

ПДРЖАВАОЕ ЈАВНИХ ППВРШИНА 

За раскппаваое улица, путева и других јавних ппвршина пптребнп је :  

-  пдпбреое надлежнпг пргана ппштинске управе  

-  физичким лицима забраоенп је прекппаваое јавних ппвршина  

-  рпк за дпвпђеое јавне ппвршине у првпбитнп стаое не мпже бити дужи пд 5 дана 

 

КПНТРПЛА РАДНПГ ВРЕМЕНА 

Најдуже трајаое раднпг времена у угпститељским пбјектима у свпјини правних лица и предузетника је : 

-  у летоем перипду пд 6:00 дп 2:00 сати  

-  у зимскпм перипду пд 6:00 дп 24:00 сати  

-  у хптелима непрекиднп у летоем и зимскпм перипду 

 

Раднп времеу угпститељским баштама, терасама и на јавним ппвршинама кпје кпристе при пружаоу 
угпститељских услуга је пд 6:00 дп 24:00 сати. Објекти у кпјима се приређују забавне игре без пружаоа 
угпститељских услуга (билијар, стпни тенис, флипери и др.) имају најдуже трајаое раднпг времена и тп : 
 

-  у летоем перипду пд 8:00 дп 23:00 сати  

-  у зимскпм перипду пд 8:00 дп 21:00 сати 

 

Раднп време у пбјектима за прпмет на малп прехрамбених и других прпизвпда у летоем и зимскпм 
перипду мпже ппчети најраније у 5 и трајати најдуже дп 24 сати. 

 

 


