ТАБЕЛА - ТАКСE И НАКНАДE ГРАДА ПАНЧЕВА
ЗА 2020. ГОДИНУ
Назив
накнаде/таксе
Одлука о
локалним
комуналним
таксама –
пречишћен текст

Правни основ за
утврђивање накнаде
Закона о локалној
самоуправи (члан 32.
тачка 15.) и Закон о
јавном дугу (чланoви 33.,
34., 36. и 37.)

Обвезник плаћања
накнаде
Обвезник комуналне
таксе је корисник
права, предмета и
услуга за чије је
коришћење
прописано плаћање
комуналне таксе

Предмет накнаде

Закон о накнадама за
коришћење јавних
добара, Закон о заштити
животне средине,
Уредба о критеријумима
за утврђивање накнаде
за заштиту и унапређење
животне средине и
највишег износа накнаде

Обвезник је
подносилац захтева,
односно лице које је
извршило изградњу
објеката на
грађевинском
земљишту без
предходно плаћене
накнаде за промену

Напомена

1) истицање фирме на
пословном простору

Висина накнаде
зависи од зоне,
величине субјекта
(микро, мала, средња,
велика) и делатности
коју обавља
2) држање моторних
Висина накнаде
друмских и прикључних зависи од категорије
возила, осим
возила
пољопривредних
возила и машина
3) држање средстава за
игру ("забавне игре")

Одлука о
накнадама за
коришћење
јавних добара

Висина накнаде/таксе

1) накнада за промену
намене
пољопривредног
земљишта

Висина накнадне је
42,00 дин/дневно по
Апарату за забавне
игре (компјутери,
флипери, билијар и сл.)
Основица је једнака
основици за порез на
имовину тог
земљишта за
предходну годину
- Висина накнаде за
промену намене
пољопривредног
земљишта утврђује се

- Промена намене се не
плаћа код изградње
породичне стамбене
зграде
пољопривредног
домаћинства, код
изградње економских
објеката који служе
примарној

Назив
накнаде/таксе

Правни основ за
утврђивање накнаде
(чланови 2. и 3.), Уредба
о одређивању
активности чије
обављање утиче на
животну средину (члан
2.), Закон о финансирању
локалне самоуправе
(чланови 6. и 7.), Закон о
локалној самоуправи
(члан 32.) и Закон о
буџетском систему

Обвезник плаћања
накнаде
из пољопривредног у
грађевинско
земљиште

Предмет накнаде

- Обвезник је правно
2) накнада за заштиту
лице, предузетник
животне средине
или физичко лице које
обавља активности на
територији града
Панчева
које утичу на животну
средину
- Обвезник је власник
теретних возила,
односно лица која
обављају транспорт
нафте и нафтних
деривата, односно
сировина,
производа и
полупроизвода
хемијских и других
опасних материја из
индустрије или за
индустрију на
територији Панчева
Обвезник је корисник 3) накнада за
јавне површине
коришћење јавне
површине

Висина накнаде/таксе
применом стопе од
50% на основицу

Напомена
пољопривредној
производњи и код
изградње неких
објеката јавне намене

- Основица за
обављање активности
је остварени приход
од обављања те
активности
- Основица за
транспорт је носивост
транспортног
средства, односно
количина терета

- Основица је
површина
коришћеног простора
изражена у m2

Ослобођени од
плаћања накнаде за
коришћење ЈП у
пословне сврхе:

Назив
накнаде/таксе

Одлука о
утврђивању
доприноса за
уређивање
грађевинског
земљишта

Правни основ за
утврђивање накнаде

Закон о локалној
самоуправи (чланови 32.
и 66.), Закон о
планирању и изградњи
(члан 97.)

Обвезник плаћања
накнаде

Обвезник накнаде је
инвеститор

Предмет накнаде

Износ доприноса за
уређење грађевинског
земљишта се утврђује
решењем о издавању
грађевинске дозволе,
односно решењем о
одобрењу извођења
радова. Висина
доприноса зависи од
нето површине објекта,

Висина накнаде/таксе

Напомена

- Накнада за
коришћење у
пословне сврхе је
највише 122дин/m2
дневно
- Накнада за
оглашавање највише
100дин/m2 дневно
-Накнада за заузеће
грађевинским
материјалом највише
180дин/m2 дневно
- Висина накнаде
одређена је и зоном у
којој је предметна
јавна површина, као и
делатношћу која се
обавља
- Висина доприноса
израчунава се тако
што се основица
(просечна цена m2
станова новоградње у
Панчеву) помножи са
нето површином
објекта,
коефицијентом зоне и

продаја штампе, књига
и других публикација,
продаја старих и
уметничких заната и
домаће радиности

- Грађевинско
земљиште потпуно
комунално опремљено
за грађење је
земљиште на коме је
изграђена
саобраћајница са
јавним осветљењем,
водоводном и

Назив
накнаде/таксе

Правни основ за
утврђивање накнаде

Обвезник плаћања
накнаде

Предмет накнаде
зоне у којој се гради и
намене објекта.

Одлука о локалним комуналним таксама – пречишћен текст доступна је на
Одлука о локалним комуналним таксама
Одлука о накнадама за коришћење јавних добара – прећишћен текст
доступна је на Одлука о накнадама за коришћење јавних добара

Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта доступна је на
Одлука о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта

Висина накнаде/таксе
коефицијентом
намене објекта

Напомена
канализационом
мрежом.
- Допринос не обухвата
трошкове
електродистрибутивне
мреже и објеката, ТТ
мреже и објеката,
кабловске
дистрибутивне системе,
мреже и објеката
топлификације и
гасификације.

