На основу чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11,
93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски износи, 95/15-усклађени динарски
износи, 83/16, 91/16 -усклађени динарски износи , 104/16-др. закон, 96/17- усклађени динарски износи, 89/18усклађени динарски износи , 95/18 - др. закон, 86/19- усклађени динарски износи и 126/20 – усклађени
динарски износи), члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,83/14др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/09, 73/10,
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15 -др. закон, 103/15, 99/16 , 113/17, 95/18, 31/19 и
72/19), и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчево ("Службени лист града Панчева", број 25/15пречишћен текст, 12/16, 8/19 и 16/19), Скупштина града Панчева на седници одржаној…………………2020.
године, донела је

ОДЛУКУ
о изменама Одлуке о локалним
комуналним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист града Панчева „ бр. 2/14 - пречишћен текст, 6/14 ,
29/14 , 4/15 , 38/15 , 38/15-исправка, 14/16 , 32/16 , 38/16 , 2/17 , 24/17 , 29/17 , 18/18 , 21/18 - исправка, 34/18 и
41/19) у Таксеној тарифи која је саставни део Одлуке Тарифни бројеви 1. и 2. мењају се и гласе:
“ 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 2020. године према
подацима РЗС је 81.340,00 динара.
4. Комунална такса за истицање фирме на пословном простору, за 2021. годину је у висини 1,31 просечне зараде по
запосленом остварене на територији града Панчева у периоду јануар - август 2020. године, односно у износу од:
У насељеном месту Панчево
У насељеним местима на територији града Панчева

106.560,00
53.280,00

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 6,55 просечних зарада по запосленом
остварених на територији града Панчева у периоду јануар - август 2020. године, односно у износу од:

У насељеном месту Панчеву

532.803,00 динара

У насељеним местима на територији града Панчева

266.401,00 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 5,24 просечних зарада по запосленом остварених на територији града
Панчева у периоду јануар - август 2020. године односно у износу од:
- у насељеном месту Панчеву

426.243,00 динара,

- у насељеним местима на територији града Панчева

213.121,00 динара.

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

ОПИС

%
умањења

У насељеном
месту Панчево

У насељеним
местима на
територији града
Панчева

- Велика правна лица

за 10%

95.904,00 дин.

47.952,00

- Средња правна лица

за 30%

74.592,00 дин.

37.296,00

- Мала правна лица са приходом већим од 50.000.000,00
динара

за 60%

42.624,00 дин.

21.312,00

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

за 80%

21.312,00 дин.

10.656,00

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 31.12.2020. 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:

усклађени износ
у динарима до
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости

1.780

- за камионе од 2 т до 5 т носивости

2.370

- за камионе од 5 т до 12 т носивости

4.130

- за камионе преко 12 т носивости

5.900

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

590

3) за путничка возила:
- до 1.150 цм³
- преко 1.150 цм³ до 1.300 цм³

590
1.170

- преко 1.300 цм³ до 1.600 цм³

1.770

- преко 1.600 цм³ до 2.000 цм³

2.370

- преко 2.000 цм³ до 3.000 цм³

3.570

- преко 3.000 цм³

5.900

4) за мотоцикле:
- до 125 цм³

470

- преко 125 цм³ до 250 цм³

700

- преко 250 цм³ до 500 цм³

1.170

- преко 500 цм³ до 1.200 цм³

1.440

- преко 1.200 цм³

1.770

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

50

6) за прикључна возила - теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости

480

- од 1 т до 5 т носивости

820

- од 5 т до 10 т носивости

1.120

- од 10 т до 12 т носивости

1.550

- носивости преко 12 т

2.370

7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата

1.770

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата

2.370

- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата

2.980

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата

3.570

- чија је снага мотора преко 177 киловата

4.740

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела

1.170

Највиши износи комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја усклађују се годишње, индексом потрошачких
цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, за период од 01. октобра 2019. године до 30.
септембра 2020. године, 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“.“

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Сл.листу града Панчева“ а примењиваће се
од 1. јануара 2021. године .
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