ОДЛУКА
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
- ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ (“Сл. лист града Панчева” бр. 2/14 - пречишћен текст, 6/14 , 29/14 , 4/15 , 38/15 , 14/16 ,
32/16 , 38/16 , 2/17 , 24/17 , 29/17 , 18/18 , 21/18 - исправка, 34/18)
Пречишћен текст закључно са изменама из “Сл. лист града Панчева” бр. 34/18 које су
у примени од 01/01/2019 осим одредбе чл. 4. став 3. ове одлуке која се примењује од 1.
марта 2019. године.
(измене у чл.: 2 , 7, 8, 9, 12, тарифни број 1, тарифни број 2).
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) за коришћење
права, предмета и услуга на територији града Панчева, утврђују се обвезници, висина, олакшице,
рокови и начин плаћања комуналне таксе.
Члан 2.
Комуналне таксе уводе се за:
1) истицање фирме на пословном простору;
2) држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
3) држање средстава за игру ("забавне игре") .
Члан 3.
(1) Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.
(2) Комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних
органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне
самоуправе, као и од стране субјеката према којима град Панчево врши права оснивача.
Члан 4.
(1) Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
(2) Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.
Члан 5.
(1) На територији града Панчева комунална такса плаћа се у различитој висини зависно од врсте
делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у
смислу закона којим се уређује рачуноводство, висине годишњег прихода и по деловима

територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се
плаћају таксе.
(2) Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и годишњем износу сразмерно времену
коришћења на начин прописан овом Одлуком.
Члан 6.
Комунална такса из члана 2. тачка 1. ове одлуке, утврђује се и плаћа по зонама:
1. Прва зона обухвата подручје насељеног места Панчева,
2. Друга зона обухвата подручје насељених места на територији града Панчева (Омољица,
Старчево, Банатско Ново Село, Банатски Брестовац, Глогоњ, Јабука, Качарево, Иваново и
Долово).
Члан 7.
Брисан ( „Сл. лист града Панчева“ бр. 34/18)
Члан 8.
(1) Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за
држање средстава за игру - "забавне игре" дужни су да поднесу пореску пријаву за утврђивање
обавезе по основу локалне комуналне таксе Секретаријату за пореску администрацију Градске
управе града Панчева, најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање локалне
комуналне таксе.
(2) Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору који је у извештајној
години, остварио приход изнад 50.000.000 динара, у обавези је да до 31. јула сваке године за коју
се утврђује локална комунална таксе за истицање фирме на пословном простору, Секретаријату за
пореску администрацију Градске управе града Панчева поднесе пореску пријаву ПП ЛКТ са
подацима од значаја за утврђивање таксе:
- биланс успеха извештајне године достављен надлежном органу за статистичке и друге
потребе,
- обавештење о разврставању.
(3) Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору и комуналне таксе за
држање средстава за игру - "забавне игре", дужан је да поднесе пријаву Секретаријату за пореску
администрацију Градске управе града Панчева у року од 30 дана по:
- почетку коришћења права, предмета и услуга,
- настанку промене у пословању од значаја за утврђивање пореске обавезе.
(4) Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору подноси се
на обрасцу ПП ЛКТ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 1.
(5) Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру - "забавне игре" подноси
се на обрасцу ПП ЗИ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 2 .

Члан 9.
Ако обвезник комуналне таксе из члана 2. тачке 1. и 3. не поднесе пореску пријаву за коришћење
права, предмета или услуге, пореску пријаву уместо пореског обвезника подноси по службеној
дужности Секретаријат за пореску администрацију Градске управе града Панчева .
Пореско решење о утврђивању таксе утврдиће се на основу пореске пријаве поднете по службеној
дужности, на основу података којима располаже надлежни орган или путем инспекцијског надзора
Пореско решење о утврђивању таксе утврдиће се без претходног изјашњења обвезника о
чињеницама које су од значаја за одлучивање.
Члан 10.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне јавних прихода
прописане Правилником о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред
средстава са тих рачуна .
Члан 11.
(1) У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно уређено овом одлуком, сходно се примењује
закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.
(2) У свему осталом што није посебно регулисано овом одлуком примењују се одредбе Закона о
финансирању локалне самоуправе и Закона о општем управном поступку.
Члан 12.
Утврђивање, контролу и наплату комуналне таксе за:
- истицање фирме на пословном простору;
- држање средстава за игру ("забавне игре");
врши Секретаријат за пореску администрацију Градске управе града Панчева.
Контролу и наплату комуналне таксе, у име и за рачун буџета града Панчева, за:
- држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина врши
Министарство унутрашњих послова, Дирекција полиције, Полицијска управа Панчево приликом
регистрације возила.
Члан 13.
Саставни део ове одлуке представља Таксена тарифа утврђена за поједина права, предмете и
услуге.
Члан 14.
(1) Висина комуналних такси утврђена овом одлуком може се изменити једанпут годишње, и то у
поступку утврђивања буџета града за наредну годину.
(2) Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом одлуком, може се изменити и у случају
доношења, односно измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице
локалне самоуправе.

Члан 15.
Инспекцијски надзор над применом одредаба ове одлуке врши Градска управа: Секретаријат за
инспекцијске послове - преко комуналних инспектора и Комунална полиција.
Члан 16.
Ако обвезник комуналне таксе: не поднесе пријаву односно захтев за коришћење права, предмета
или услуга; као и захтев за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење
грађевинских радова надлежној организационој јединици Градске управе града Панчева и
субјектима према којима град Панчево врши права оснивача, за чије коришћење је прописано
плаћање локалне комуналне таксе, казниће се за прекршај и то:
- правно лице новчаном казном у износу од 150.000 динара;
- одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара;
- предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара;
- физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.
Члан 17.
Брисан ( „Сл. лист града Панчева“ бр. 34/18)

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 18.
Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама
("Службени лист општине Панчево", бр. 2/94, 3/96, 5/96, 21/98, 7/99, 5/05, 19/05, 21/05, 5/06, 30/06
и 19/07).
Члан 19.
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Сл.листу града Панчева“ а
примењиваће се од 1. јануара 2019. године осим одредбе чл. 4. став 3. ове одлуке која се
примењује од 1. марта 2019. године.
Члан 20.
Овај пречишћен текст Одлуке о локалним комуналним таксама биће објављен у "Службеном листу града
Панчева“.

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
1. Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму на пословном простору. Под фирмом, у смислу ове одлуке,
подразумева се сваки истакнути назив или име , које упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност у
том простору.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну
фирму.
За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.
2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна и физичка лица.

3. Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у микро и мала правна
лица, а који су у претходној пословној години остварили приход до 50.000.000 динара, не плаћају комуналну таксу за
истицање фирме на пословном простору.
Просечна зарада по запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар - август
године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима Републичког органа надлежног за
послове статистике, представља основ за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
предузетницима и правним лицима која су у претходној пословној години остварили приход преко 50.000.000 динара.
Остварена просечна зарада по запосленом на територији града Панчева у периоду јануар-август 2018. године према
подацима РЗС је 68.416,00 динара.
4. Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, за 2019. годину је у висини 1,50 просечне зараде по
запосленом остварене на територији града Панчева у периоду јануар - август 2018. године односно у износу од:
У насељеном месту Панчево

102.624,00 динара

У насељеним местима на територији града Панчева

51.312,00 динара

5. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала, микро правна
лица и предузетници који обављају делатност: банкарство, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга, годишњу таксу на фирму плаћају у висини 7,50 просечних зарада по запосленом остварених на
територији града Панчева у периоду јануар - август 2018. године, односно у износу од:
У насељеном месту Панчеву

513.120,00 динара

У насељеним местима на територији града Панчева

256.560,00 динара

6. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала, микро правна
лица, и предузетници који обављају делатност:
- 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;
- ноћних барова и дискотека;
годишњу таксу на фирму плаћају у висини 6,00 просечних зарада по запосленом остварених на територији града
Панчева у периоду јануар - август 2018. године односно у износу од:
- у насељеном месту Панчеву

410.496,00 динара,

- у насељеним местима на територији града Панчева

205.248,00 динара.

7. Осталим правним лицима, такса на фирму, умањује се у одређеном проценту и износи:
%
умањења

ОПИС

У насељеном
месту Панчево

У насељеним местима
на територији града
Панчева

- Велика правна лица

за 10%

92.361,60 дин.

46.180,80

- Средња правна лица

за 30%

71.836,80 дин.

35.918,40

за 60%

41.049,60 дин.

20.524,0

за 80%

20.524,80 дин.

10.262,40

- Мала правна лица
50.000.000,00 динара

са

приходом

већим

од

- Микро правна лица и предузетници са приходом
већим од 50.000.000,00 динара

8. Привредни субјекти у поступку ликвидације задужују се таксом на фирму до дана регистровања и објављивања
одлуке о покретању поступка ликвидације, уколико је истакнути назив фирме уклоњен, а у складу са законом којим се
уређује ликвидација привредних субјеката.
Таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају обвезници који имају регистровану делатност
производња електричне енергије у електранама на сунце и ветар (обновљиви извори енергије), стари уметнички
занати, народна радиност, регистрована пољопривредна газдинства, спортске организације, политичке странке,
синдикати, цркве, верске заједнице, недобитна удружења и предузетници који обављају делатност ван одређеног
простора (по позиву странке, од места до места и сл.).
Правно лице, односно предузетник који по окончању улагања које је од значаја за град Панчево, а којим доприноси
бржем привредном развоју града, тако што први пут запосли, односно увећа просечан број запослених за 10% у
зависности од просечног броја запослених предвиђених чланом 6. Закона о рачуноводству за разврставање, не плаћа
комуналну таксу за двадесет четири месеца.
Предузетнику, који привремено одјави обављање делатности, у складу са законом, за тај период мирује обавеза
плаћања таксе на фирму, с тим да за време трајања привремене одјаве фирма није истакнута.
9. За 50% се умањује такса на фирму по свакој следећој пословној јединици правним лицима која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у велика и средња правна лица, као и предузетницима, малим и микро
правним лицима која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара чије је седиште на територији града Панчева.
Максимално задужење обвезника за једну истакнуту фирму не може бити веће од највећег износа предвиђеног
Законом о финансирању локалне самоуправе .
10. Пословне јединице правних лица и предузетника који су разврстани у велика и средња правна лица, као и
предузетницима, малим и микро правним лицима која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара, а које немају
седиште на територији града Панчева за прву пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу, а за сваку следећу
пословну јединицу такса се умањује за 50%, а максимално задужење обвезника за једну истакнуту фирму не може
бити веће од највећег износа предвиђеног Законом о финансирању локалне самоуправе .
11. За 75% се умањује такса на фирму по свакој следећој пословној јединици правним лицима која су према закону
којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро правна лица и предузетницима, а 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 чије је седиште на територији града Панчева, а максимално задужење обвезника за једну истакнуту фирму
не може бити веће од највећег износа предвиђеног Законом о финансирању локалне самоуправе .
12. Пословне јединице правних лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња, мала и микро правна лица, и предузетника, који 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 које немају седиште на
територији града Панчева за прву пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу, а за сваку следећу пословну
јединицу такса се умањује за 75%, а максимално задужење обвезника за једну истакнуту фирму не може бити веће од
највећег износа предвиђеног Законом о финансирању локалне самоуправе .
13. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе, и то до 15. у
месецу за претходни месец.
14. Порески обвезници који на дан 31.12.2018. године немају дуга, остварују попуст од 5% за наредну годину.

Тарифни број 2
Износ комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим износима:
1. Категорија N - теретно возило:
- лако теретно возило чија највећа дозвољена носивост не прелази 2 t - 1.730 динара,
- лако теретно возило које има највећу дозвољену носивост која прелази 2 t али не прелази 3,5 t и средње
теретно возило које има највећу дозвољену носивост која прелази 3,5 t али не прелази 5 t - 2.300 динара,

- средње теретно возило које има највећу дозвољену носивост која прелази 5 t али не прелази 12 t – 4.020
динара,
- тешко теретно возило чија највећа дозвољена носивост прелази 12 t - 5.740 динара;
2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - 570 динара;
3. Категорија М1 - путничко возило:
- до 1.150 cm³ - 570 динара,
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - 1.140 динара,
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ - 1.720 динара,
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ - 2.300 динара,
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ - 3.470 динара,
- преко 3.000 cm³ - 5.740 динара;
4. Категорија L - мотоцикл:
- мотоцикл до 125 cm³ - 460 динара,
- мотоцикл преко 125 cm³ до 250 cm³ - 680 динара,
- мотоцикл преко 250 cm³ до 500 cm³ - 1.140 динара,
- мотоцикл преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - 1.390 динара,
- мотоцикл преко 1.200 cm³ - 1.720 динара;
5. Категорија М - возила за превоз путника:
- за аутобусе и комби бусеве 50 динара по регистрованом седишту;
6. Категорија О - прикључно возило (теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета):
- 1 t носивости - 460 динара,
- од 1 t до 5 t - 800 динара,
- од 5 t до 10 t - 1.090 динара,
- од 10 t до 12 t - 1.500 динара,
- носивости преко 12 t - 2.300 динара;
7. Категорија N - вучно возило (тегљач):
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.720 динара,
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - 2.300 динара,
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - 2.900 динара,
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - 3.470 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.610 динара;
8. Специјална возила (радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве,
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела) - 1.140 динара.
Највиши износи комуналне таксе из става 1. 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.
Приликом усклађивања највиших износа комуналне таксе, у складу са ставом 2. овог тарифног броја, основице за
усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи комуналне таксе.
Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише износе комуналне
таксе из става 1. овог тарифног броја.

Објављени усклађени највиши износи комуналне таксе из става 4. овог тарифног броја примењују
се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије.

Тарифни број 3
1. За држање средстава за игру - "забавне игре" утврђује се такса дневно, и то:
Опис
- по апарату за забавне игре (компјутери, флипери, билијар и сл.)

динара
42,00.

2. Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно лице и предузетник, корисник простора у
коме се приређује забавна игра, на основу Решења о задужењу од стране Секретаријата за пореску
администрацију.
3. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре Секретаријату за
пореску администрацију.
4. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се месечно у висини 1/12 годишњег износа
таксе, и то до 15. у месецу за претходни месец.

Тарифни број 4
Брисан ("Сл. лист града Панчева", бр. 24/17)

Тарифни број 5
Брисан ( „Сл. лист града Панчева“ бр. 34/18)

Тарифни број 6
Брисан ( „Сл. лист града Панчева“ бр. 34/18)

Тарифни број 7
Брисан ( „Сл. лист града Панчева“ бр. 34/18)

Тарифни број 8
Брисан ( „Сл. лист града Панчева“ бр. 34/18)

