На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Службени Гласник РС“ бр.129/2007,
83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон 47/2018), члана 6. тачка 5) и члана 7. и 11. став 1. Закона о финансирању
локалне самоуправе („Службени Гласник РС“ број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. изн.,
125/2014-усклађени дин. изн., 95/2015-усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016-усклађени дин. изн., 104/2016-др.закон ,
96/2017-усклађени дин. изн., 89/2018- усклађени дин.изн. и 95/2018-др.закон), члана 40.став 1.тачка 3. Статута
општине Србобран („Службени лист Општине Србобран“ 4/2019) и члана 147. Пословника Скупштине општине
Србобран („Службени лист општине Србобран“,број 11/2019), Скупштина општине Србобран на својој ___. седници
одржаној дана __.__.2019.године , донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на територији општине
Србобран и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Члан 2.
Локалне 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.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање
локалне комуналне таксе.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење прописано
плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права,предмета или услуга.
Члан 5.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета или услуга од стране државних органа и
организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.
Члан 6
Ако је за коришћење одређених права, предмета и услуга за које је утврђена локална комунална такса потребно
посебно одобрење или дозвола, надлежни орган за издавање таквог одобрења или дозволе одбиће његово издавање ако
обвезник не пружи доказ да је платио локалну комуналну таксу.
Члан 7.
Локалне комуналне таксе се утврђују у годишњем износу, односно сразмерно времену за коришћење права, предмета
и услуга.
Члан 8.
Обвезник локлане комуналне таксе која се наплаћује у годишњем износу дужан је да поднесе Општинској управи –
Одељењу за локалну пореску администрацију, пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе,
најкасније до 31. марта у години у којој се врши утврђивање таксе.
Обвезник локалне комуналне таксе која се наплаћује сразмерно времену за коришћење права, предмета и услуга
дужан је да поднесе Општинској управи – Одељењу за локалну пореску администрацију, пријаву за утврђивање обавезе по
основу локалне комуналне таксе најкасније у року од 10 дана пре дана почетка коришћења права, предмета и услуга.
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави Општинској управи – Одељењу за
локалну пореску администрацију у року од 10 дана од дана настанка промене.
Образац пријаве за утврђивање обавезе плаћања локалне комуналне таксе из члана 2. ове Одлуке, утврдиће
Општинска управа – Одељење за локалну пореску администрацију.

Члан 9.
У погледу поступања по правним лековима, начина утврђивања таксе, настанка застарелости, наплате, рокова за
плаћање, обрачуна камате и осталог, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији и
Закон о општем управном поступку.

У свему осталом што није регулисано овом Одлуком, примењују се одредбе Закона о финансирању локалне
самоуправе.
Члан 10.
Уплата прихода од локалних комуналних такси врши се на уплатне рачуне јавних прихода, прописане актима којима
се уређује буџетски систем.
Приход од локалних комуналних такси прописаних овом Одлуком је изворни приход буџета општине Србобран.
Члан 11.
Утврђивање , наплату као и послове контроле наплате локалне комуналне таксе, врши Општинска управа – Одељење
за локалну пореску администрацију.
Члан 12.
Таксена тарифа локалне комуналне таксе је саставни део ове Одлуке .
Таксена тарифа локалне комуналне таксе утврђује висину, олакшице, начин утврђивања и плаћања локалне комуналне
таксе.
Члан 13.
Овом Одлуком се утврђују локалне комуналне таксе у различитој висини зависно од врсте делатности, површине и
техничко-употребних карактеристика објеката, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и
по деловима територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за које се плаћају таксе
одређене Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист општине Србобран“, број: 11/2010, 4/2013, 4/2015,
19/2016-др.Одлука и 6/2019).
Члан 14.
Новчаном казном у износу од 100.000,00 динара, казниће се обвезник локалне комуналне таксе – правно лице, ако у
прописаном року не пријави постојање основа за плаћање локалне комуналне таксе и не плати таксу предвиђену таксеном
тарифом.
За прекршај из става 1.овог члана, казниће се одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од
10.000,00 динара.
Новчаном казном у висини од 20.000,00 динара казниће се обвезник локалне комуналне таксе – предузетник, ако у
прописаном
року не пријави постојање основа за плаћање локалне комуналне таксе и не плати таксу предвиђену
таксеном тарифом.
Члан 15.
Надзор над применом одредаба ове Oдлуке врши Општинска управа – Одељење за локалну пореску администрацију.
Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа Србобран.
Члан 16.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама („Службени .лист општине
Србобран“,број 27/2017 ).
Члан 17.
Овa Одлука ступа на снагу наредног дана од дана доношења и објавиће се у „Службеном листу Општине
Србобран“, а примењиваће се од 01. јануара 2020. године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Број:
Дана__ .__.2019. године

ПРЕДСЕДНИЦА
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ СРБОБРАН
Аларгић Милена

ТАКСЕНА

ТАРИФА

Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору плаћа се локална комунална такса из овог тарифног броја, утврђује се у
годишњем износу у зависности од величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство, врсте
делатности и зоне одређене Одлуком о грађевинском земљишту („Службени лист општине Србобран“, број: 11/2010,
4/2013, 4/2015 , 19/2016-др.Одлука и 6/2019).
Под фирмом у смислу ове Одлуке подразумева се сваки истакнути назив или име на пословном простору 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.
Локална комунална такса за истицање фирме плаћа се за седиште, представништво и за сваку издвојену пословну
јединицу на територији општине Србобран.
Правним лицима и предузетницима који су обвезници комуналне таксе, чије је седиште на територији општине
Србобран, такса се умањује за 30% у свим зонама за истакнуту фирму на пословном простору који се налази на адреси
седишта.
Правним лицима и предузетницима који су обвезници комуналне таксе, чије је седиште на територији општине
Србобран, такса се умањује за 50% у свим зонама за истакнуту фирму на пословном простору који се налази на адреси
изван седишта.
Локална комунална такса из овог тарифног броја утврђује се на годишњем нивоу, а плаћа се месечно до 15-тог у
месецу за текући месец .
До доспелости решења за текућу годину обвезник је дужан да до 15-тог у месецу за текући месец плаћа месечни
износ аконтације локалне комуналне таксе из овог тарифног броја у висини која одговара утврђеном месечном износу
локалне комуналне таксе за последњи месец који претходи години за коју се утврђује и плаћа такса. Разлику између
комуналне таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног износа таксе, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана
од дана достављања решења о утврђивању таксене обавезе за текућу годину.
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у микро и мала
правна лица (осим предузетника и правних лица која 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 пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000,000,00 динара
не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала и микро правна лица која
имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара и предузетници који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара
(осим предузетника и правних лица која 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 пружање
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до једне просечне зараде
и то:
Зона
ЗА ПРВУ ЗОНУ
ЗА ДРУГУ ЗОНУ
ЗА ТРЕЋУ ЗОНУ

Годишњи износ
57.678.00
46.142,00
34.607,00

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна лица (осим правних
лица која 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 пружање коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до једне и по просечне зараде и то:
Зона
ЗА ПРВУ ЗОНУ
ЗА ДРУГУ ЗОНУ
ЗА ТРЕЋУ ЗОНУ

Годишњи износ
86.517,00
69.214,00
51.910,00

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна лица ( осим правних
лица која 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 пружање коцкарских услуга и ноћних барова и
дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде и то:

Зона
ЗА ПРВУ ЗОНУ
ЗА ДРУГУ ЗОНУ
ЗА ТРЕЋУ ЗОНУ

Годишњи
износ
115.356,00
92.285,00
69.214,00

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња, мала и микро
правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, 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 пружање коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на
годишњем нивоу највише до пет просечних зарада и тo:
Зона
ЗА ПРВУ ЗОНУ
ЗА ДРУГУ ЗОНУ
ЗА ТРЕЋУ ЗОНУ

Годишњи износ
288.390,00
230.712,00
173.034,00

Тарифни број 2.
Локалне 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:
у динарима
Износ
1
4
1) за теретна возила :
- за камионе до две тоне носивости
1.730,00
- за камионе од 2t до 5t носивости
2.300.00
- за камионе од 5t до 12 t носивости
4.020.00
- за камионе преко 12 t носивости
5.740,00
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
570.00
3) за путничка возила
- до 1.150 cm3
570.00
- преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3
1.140.00
- преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3
1.720.00
- преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3
2.300.00
- преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3
3.470.00
- преко 3.000 cm3
5.740.00
4) за мотоцикле
- до 125 cm3
460.00
- преко 125 cm3 до 250 cm3
680.00
- преко 250 cm3 до 500 cm3
1.140.00
- преко 500 cm3 до 1.200 cm3
1.390,00
- преко 1.200 cm3
1.720,00
5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту
50,00
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и
специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета
- 1 t носивости
460,00
- од 1 t до 5 t носивости
800,00
- од 5 t до 10 t носивости
1.090,00
- од 10 t до 12 t носивости
1.500,00
- носивости преко 12 t
2.300,00

7) за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 – 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 – 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 -177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела

1.720,00
2.300,00
2.900,00
3.470,00
4.610,00
1.140,00

Обвезник локалне комуналне таксе из овог тарифног броја је правно и физичко лице на чије име се региструје возило.
Локална комунална такса из овог тарифног броја плаћа се једном годишње приликом регистрације возила. Без доказа
о плаћеној такси не може се извршити регистрација возила.
Локална комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за моторна возила за која се не плаћа путарина, сходно
Закону о јавним путевима.
Тарифни број 3.
За држање средстава за игру (“ забавне игре”) на рачунарима, симулаторима, видео-аутоматима, флиперима, билијар,
пикадо и слично, утврђује се комунална такса по апарату, у месечном износу по зонама и то:.
зона
на подручју прве зоне
на подручју друге зоне
на подручју треће зоне

износ
1.000,00
800,00
600,00

Зоне по овом тарифном броју одређене су у складу са Одлуком о грађевинском земљишту општине Србобран
("Службени лист општине Србобран", број: 11/2010, 4/2013, 4/2015, 19/2016-др.Одлука и 6/2019).
Таксени обвезник из овог тарифног броја је држалац, правно и физичко лице , односно предузетник који држи апарате
за игре, односно приређује забавне игре у простору.
Такса по овом тарифном броју утврђује се сразмерно времену коришћења апарата.
Локална комунална такса из Тарифног броја 5. доспева и плаћа се у целости у року од 8 дана од дана уручења решења.

