
ОДЛУКА 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) 
( .    . 2/14 Сл лист градаПанчевабр -  пречишћентекст, 6/14 , 29/14, 4/15, 38/15 )

Члан 1. 

       (   :  )  Овомодлуком уводеселокалнекомуналнетаксе у даљемтексту комуналнетаксе закоришћење 
,       ,   , , ,права предметаи услугана територији градаПанчева утврђују сеобвезници висина олакшице  
     .роковии начин плаћањакомуналнетаксе

Члан 2. 

    :Комуналнетаксеуводесеза
1.     ;истицањефирменапословномпростору

2.      ,     ;држањемоторних друмских и прикључних возила осимпољопривредних возилаи машина

3.     ("  ");држањесредставазаигру забавнеигре

4.              коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним 
;местима

5.     ,       ;коришћењеслободних површиназакампове постављањешатораили других објекатапривременог коришћења

6.   ,           коришћењерекламних паноа укључујући и истицањеи исписивањефирмеванпословног просторанаобјектима 
       ( , ,  ,   .);и просторимакоји припадају јединици локалнесамоуправе коловози тротоари зеленеповршине бандереи сл

7.            ,  коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе осим ради 
 ,    ,        , продајештампе књига и других публикација производастарихи уметничких занатаи домаћерадиности и

8.          .заузећејавнеповршинеграђевинскимматеријаломи заизвођењеграђевинских радова

Члан 3. 

(1)      ,        Обвезник комуналнетаксе је корисник права предметаи услуга зачије је коришћењепрописано 
  .плаћањекомуналнетаксе

(2)        ,       Комуналнетаксенеплаћају сезакоришћењеправа предметаи услугаодстранедржавних органа 
 ,         , и организација органаи организацијатериторијалнеаутономијеи јединицалокалнесамоуправе као 
          .и одстранесубјекатапремакојима градПанчевовршиправаоснивача

Члан 4. 

(1)       ,      Таксенаобавезанастаједаномпочеткакоришћењаправа предметаили услуге зачије је 
    .коришћењепрописаноплаћањекомуналнетаксе

(2)       ,   .Таксенаобавезатраједок трајекоришћењеправа предметаили услуга



Члан 5. 

(1)              Натериторији градаПанчевакомуналнатаксаплаћасеу различитој висини зависноодврсте 
,   -   ,    делатности површинеи техничко употребних карактеристикаобјеката величинеправног лицау 

     ,       ,смислу законакојим сеуређујерачуноводство висинегодишњегприходаи по деловиматериторије  
       ,         .односноу зонамау којимасеналазеобјекти предметиили вршеуслуге закоје сеплаћају таксе

(2)      ,      Комуналнатаксаплаћасеу дневном месечноми годишњемизносу сразмерновремену 
     .коришћењананачин прописановомОдлуком

Члан 6. 

    2.  1.  ,      : Комуналнатаксаиз члана тачка овеодлуке утврђује сеи плаћапо зонама
1.       ,Првазонаобухватаподручје насељеногместаПанчева

2.           ( , , Друга зона обухвата подручје насељених места на територији града Панчева Омољица Старчево Банатско 
 ,  , , , ,   ).НовоСело Банатски Брестовац Глогоњ Јабука Качарево Ивановои Долово

Члан 7. 

    2.  7.  8.  ,      : Комуналнатаксаиз члана тачке и овеодлуке утврђује сеи плаћапо зонама
     :  ,   , .   .  ПРВА ЗОНА обухватауличнифронтулица Трг слободе ВојводеРадомираПутника Д ТуцовићаодМ Пијадедо 

. , .     ,  , ,   , П Драпшина П Драпшина и ВојводеПетраБојовића улицеЊегошеву Сокаче ВојводеЖивојина Мишића Трг 
  I,     "  "; краљаПетра Масарикову и простороко Зеленепијаце

          : .  , .  ДРУГА ЗОНА обухватадворишни простор прве зонеи улични фронт улица З ЈовеЈовановића Ж Зрењанинадо 
. ,   , .   . ,  ,   .  ,Г Димитрова Др Жарка Фогораша Д Обрадовића до Г Димитрова Николе Тесле Карађорђеведо М Пијаде  

,     ,   ,     , Немањине Светог Саведо БраћеЈовановића Ослобођењадо Ружине ЛаваТолстоја до ПереСегединца Милоша 
       ;ТребињцадоВојводеРадомираПутника и Кочинаулица

        : .    , ,  ,ТРЕЋА ЗОНА обухвата дворишни простор друге зоне и улице М Пијаде до Ружине Ружину Трг мученика  
,   , .   ,    ,    .Мученичку Кеј Радоја Дакића Св Милетићадо Ружине БраћеЈовановићадо Ружине Бранка Радичевићадо М  

,    .   . ,   . ,  , , Пијаде Светог Савеод Б ЈовановићадоМ Пијаде СинђелићевадоМ Пијаде ИгњатаБарајевца Косовска Ђуре 
,  ,  , ,   ,  ,Јакшића Николе Ђурковића Вука Караџића Штросмајерова Др Светислава Касапиновића Мите Топаловића  
   ,     ,    .  , 6. ,Максима Горког до Таковске Цара Лазара до Филипа Вишњића Цара Душана до П Прерадовића Октобра  

       , .      .  , .Филипа Вишњића од ЦараДушана до Милоша Требињца П Прерадовићаод ЦараДушана до М Требињца М  
      ,    ;ТребињцаодВојводеРадомираПутника доПастерове МилошаОбреновићадоСтеријине

     :  .      ,   ЧЕТВРТА ЗОНА обухвататериторију оивичену улицама од М Пијаде код моста на Тамишу обаломТамишадо 
,          ,    .пруге Првомајском улицом и трасом пруге до надвожњака и Улици Ослобођења Новосељанским путем до ул  

,  ,   , .    Шарпланинске улицамаШарпланинском Златиборском и Козарачком ул Милоша Обреновића до Милешевске 
,      .  ,   ,  , 7.улице улицамаМилешевском и Раваничком до ул СтеванаСремца улицамаСтеванаСремца ЈоакимаВујића  

     ,     ,    . . , . . ,јулаи ТозеМарковићадопруге пругом допута заБеоград обаломТамишадоул Г Димитрова ул Г Димитрова  
     .            Таковском и Филипа Вишњића до ул Цара Душана и надаље граничним улицама треће зоне као и насеља 

"  "  " ".Кудељарскинасип и Караула

              ( ,ПЕТА ЗОНА обухвата остали део града Панчева и грађевинско подручје насељених места у граду Омољица  
, . . , . , , , ,   ).Старчево Б Н Село Б Брестовац Глогоњ Јабука Качарево Ивановои Долово

Члан 8. 

(1)             Обвезницикомуналнетаксезаистицањефирменапословномпросторуи комуналнетаксеза 
    - "  "        држањесредставазаигру забавнеигре дужни су даподнесупореску пријаву заутврђивање 
           обавезепо основу локалнекомуналнетаксеСекретаријату запореску администрацију Градскеуправе 

 ,   30.           .градаПанчева најкасније до мартау години закоју севрши утврђивањелокалнекомуналнетаксе  

(2)             Обвезник комуналне таксе заистицањефирмена пословном простору који је у извештајној  
,    50.000.000 ,      30.     години остварио приходизнад динара у обавези је дадо марта године за коју се 

          ,врши утврђивањелокалне комуналне таксе заистицањефирмена пословном простору  



         Секретаријату за пореску администрацију Градске управе градаПанчева поднесепореску 
     : пријаву ПП ЛКТ са следећимприлозима

-     билансауспехаизвештајне године        достављеннадлежном органу за статистичке и друге потребе 

-    обавештењео разврставању
(3)             Обвезник комуналне таксе заистицањефирмена пословном простору и комуналне таксе за 

    - "  ",       држањесредставазаигру забавнеигре дужан је даподнесепријаву Секретаријату за 
         пореску администрацију Градске управе градаПанчева у року од 30  : данапо

-   ,   , почетку коришћењаправа предметаи услуга

-          . настанку променеу пословању одзначаја за утврђивањепореске обавезе
(4)      2.  4.  5.     , Обвезник комуналнетаксеиз члана тачке и подносизахтевзаостваривањеправа предмета 

          или услугенадлежној организационој јединици ГрадскеуправеградаПанчеваодносносубјекту 
      . премакојима градПанчевовршиправаоснивача

(5)              Пријавазаутврђивањекомуналнетаксезаистицањефирменапословномпросторуподносисена 
         -  1 . обрасцуПП ЛКТ који је саставнидеоовеОдлуке Прилог

(6)           - "  "  Пријавазаутврђивањекомуналнетаксезадржањесредставазаигру забавнеигре подносисе 
          -  2 . наобрасцуПП ЗИ који је саставнидеоовеОдлуке Прилог

Члан 9. 

      2.  1.  3.      Ако обвезник комуналнетаксеиз члана тачке и неподнесепореску пријаву закоришћење 
,   ,          права предметаили услуге таксенаобавезаутврдићесенаоснову порескепријавеподнетепо 

           службеној дужности наосновуподатакакојимарасполаженадлежниорганили путеминспекцијског 
. надзора

Члан 10. 

            Уплатаприходаодкомуналних такси вршисенаодговарајућеуплатнерачунејавних прихода 
             прописанеПравилникомо условимаи начину вођењарачуназауплату јавних приходаи распоред 

    . средставасатих рачуна

Члан 11. 

(1)      , , , ,  У погледуначинаутврђивањакомуналнетаксе обрачунавања застарелости наплате роковаза 
,          ,   плаћање обрачунакаматеи осталогшто није посебноуређеноовомодлуком сходносепримењује 

        .закон којим сеуређујепорески поступак и порескаадминистрација
(2)              У свемуосталомшто није посебнорегулисаноовомодлукомпримењују сеодредбеЗаконао 

  .финансирањулокалнесамоуправе

Члан 12. 

(1) ,      :Утврђивање контролу и наплату комуналнетаксеза
-     ;истицањефирменапословномпростору

-     ("  ");држањесредставазаигру забавнеигре

-     ,       ;коришћењеслободних површиназакампове постављањешатораили других објекатапривременог коришћења

-   ,           коришћењерекламних паноа укључујући и истицањеи исписивањефирмеван пословног просторана објектима 
      ( , ,  ,   .);и просторимакоји припадају градуПанчеву коловози тротоари зеленеповршине бандереи сл

-             ,  коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе осим ради 



 ,    ,        ;продајештампе књига и других публикација производастарихи уметничких занатаи домаћерадиности

-          ,заузећејавнеповршинеграђевинскимматеријаломи заизвођењеграђевинских радова

        .вршићеСекретаријатзапореску администрацију ГрадскеуправеградаПанчева
(2)      :Утврђивањеи наплату комуналнетаксеза

-              коришћењепросторазапаркирањедрумских моторних и прикључних возилана уређеними обележенимместима 
             ,  на такси станици вршићеСекретаријат за привреду и економски развој Градске управеградаПанчева а контролу 
   ,наосновудостављеногрешења

        .вршићеСекретаријатзапореску администрацију ГрадскеуправеградаПанчева
(3)     ,        , :Контролу и наплату комуналнетаксе у имеи зарачун буџетаградаПанчева за

-      ,       држањемоторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возилаи машинаврши Министарство 
 ,  ,      ;унутрашњихпослова Дирекција полиције Полицијска управаПанчевоприликомрегистрацијевозила

-              коришћењепросторазапаркирањедрумских моторних и прикључних возилана уређеними обележенимместима 
-      -    " "  -    смештањевозилана отвореним површинама паркирањевршићеЈКП Хигијена Панчево којој су Одлуком о 

             уређењусаобраћајана територији градаПанчеваповеренипослови обављањапослованаплатекомуналнетаксеза 
  .коришћењепосебних паркиралишта

(4)   ,        , :Наплату комуналнетаксе у имеи зарачун буџетаградаПанчева за
-              коришћењепросторазапаркирањедрумских моторних и прикључних возилана уређеними обележенимместима 

           вршиће привредна друштва регистрована за послове телекомуникација и привредна друштва регистрована за 
  ,    .пословепродајештампе анаоснову уговора

Члан 13. 

          ,   . СаставнидеоовеодлукепредстављаТаксенатарифаутврђеназапојединаправа предметеи услуге

Члан 14. 

(1)           ,   Висинакомуналних такси утврђенаовомодлукомможесеизменити једанпут годишње и то у 
      .поступку утврђивањабуџетаградазанаредну годину

(2) ,      ,      Изузетно висинакомуналнетаксеутврђенаовомодлуком можесеизменитии у случају 
,            доношења односноизменезаконаили другог прописакојим сеуређују изворниприходи јединице 

 .локалнесамоуправе

Члан 15. 

         :  Инспекцијски надзорнадприменомодредабаовеодлукевршиГрадскауправа Секретаријатза 
  -      .инспекцијске послове преко комуналних инспектораи Комуналнаполиција

Члан 16. 

      ,     ,  Ако обвезник комуналнетаксенеподнесепријаву односнозахтевзакоришћењеправа предметаили 
,    ,     услуга неизвршиплаћањепаркинга раскопавањапосебних паркиралиштарадиизвођења 

 ,         грађевинских радова полагањаподземнеинфраструктуреи сличнои зазаузећеграђевинским 
          материјаломнадлежној организационој јединици ГрадскеуправеградаПанчеваи субјектимапрема 

     ,       којима градПанчевовршиправаоснивача зачије коришћењеје прописаноплаћањелокалне 
 ,      :комуналнетаксе казнићесезапрекршај и то

-        100.000  600.000 ;правнолиценовчаномказному износу од до динара

-           5.000  30.000 ;одговорнолицеу правномлицу новчаномказному износу од до динара

-       50.000  250.000 ;предузетник новчаномказному износу од до динара



-        5.000  20.000 .физичко лиценовчаномказному износу од до динара

Члан 17. 

(1)  ,      2.  6, 7.  8.  ,     Корисници права предметаи услугаиз члана тачке и овеОдлуке који наданступањана 
        -      снагу изменаи допунаовеОдлукеимају засновануговорно правниодноссасубјектимапремакојима 

    ,        . 2.  6, 7.  8.  градПанчевовршиправаоснивача везанзаправапредметеи услугеиз чл тачке и остају у 
-  ,       31.12.2013. , уговорно правној обавези сагоренаведенимсубјектимазакључноса године када 

   . уговорипрестају даваже
(2)  ,      1.    01.01.2014.  Корисници права предметаи услугаиз става овог чланаод годинепостају 

      2.  6, 7.  8.  ,    обвезницилокалних комуналних такси из члана тачке и овеодлуке ако у складуса 
         ,     посебнимактомскупштине градаПанчеваиспунеусловедакористеправа предметеи услуге закоје 

    . сеплаћају локалнекомуналнетаксе
(3)  ,      2.  6, 7.  8.    Корисници права предметаи услугаиз члана тачке и овеОдлуке који наставе 

        -  ,    коришћењеповршинејавненаменезапреосталовремеиз уговорно правног односа у обавезису да 
 01.01.2014. ,    ,      од године плаћају локалну комуналну таксу по основуРешењаСекретаријатазапореску 

    ,        2013. администрацију ГрадскеуправеградаПанчева ададоспелеобавезезапословну годину изврше 
  -  . по основу уговорно правног односа

(4)  " "           ЈП Дирекција је у обавезидаСекретаријату запореску администрацију доставиОдлуку о 
   ,   31.01.2014. .коришћењуповршинејавненамене најкасније до године

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 18. 

             Даномступањанаснагу овеодлукепрестаједаважиОдлукао локалнимкомуналнимтаксама 
("    ", . 2/94, 3/96, 5/96, 21/98, 7/99, 5/05, 19/05, 21/05, 5/06, 30/06 Службенилист општинеПанчево бр и 
19/07).

Члан 19. 

           "  Овај пречишћентекст Одлукео локалнимкомуналнимтаксамабићеобјављену Службеномлисту 
 .градаПанчева

ТАКСЕНА ТАРИФА 
Тарифни број 1 

1.           .  ,    ,Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму на пословном простору Под фирмом у смислу ове одлуке  
         ,        подразумевасе сваки истакнути назив или име на пословном простору које упућује на то да правно или физико 

     . лицеобављаделатносту томпростору

           ,      Ако сена једном пословномобјекту налазивишеистакнутих фирмиистог обвезника таксасе плаћасамоза једну 
. фирму

         . Таксасеплаћазасваку истакнуту фирмуванпословног објекта

2.           . Обвезници таксеиз овог тарифногбројасу правнаи физикалица

3.               Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у  микро и 
  ,  мала правна лица а          50.000.000 , која су у претходној пословној години остварили приход до динара не 

        . плаћају комуналну таксу за истицањефирмена пословном простору

               -Просечна зарадапо 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 представљаоснов за утврђивање комуналне таксе за истицањефирмена 



            пословном простору предузетницима и правним лицима који су у претходној пословној години остварили 
  50.000.000 .приход преко динара

          -  2015.  Просечна зарада по запосленом на територији града Панчева у периоду јануар август године према 
 -  .256  25.09.2015.   68.241,00 .подацимаРЗС Саопштењебр од године је динара

4.        ,  201Комунална такса за истицање фирме на пословном простору за 6.  годину    1,51 је у висини просечне 
          -  2015.   зарадепо запосленомостваренена територији градаПанчева у периоду јануар август године односно у 
  :износу од

    У насељеномместу Панчево 103.232,00, 

     У насељенимместима на територији града 
 Панчева

51.616,00. 

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  7,56  висини просечних зарада 
         -  2015.    по запосленомостваренена територији градаПанчева у периоду јануар август годинеодносно у износу 
 : од

-     у насељеномместу Панчеву 516.160,00 , динара

-      у насељенимместима на територији града 
 Панчева

258.080,00 . 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

-    ; осигурањаимовине и лица

-       ; производњеи трговине нафтоми дериватима нафте

-       ; производњеи трговине на велико дуванским производима

-  ; производњецемента

- ,    ; поштанских мобилних и телефонских услуга

- ; електропривреде

-    ; ноћних бароваи дискотека

      годишњу таксу на фирму плаћају у  6,05       висини просечних зарада по запосленом остварене на територији  
    -  2015.      : градаПанчева у периоду јануар август годинеодносноу износу од

-     у насељеномместу Панчеву 412.928,00 , динара

-      у насељенимместима на територији града 
 Панчева

206.464,00 . динара

7.   ,   ,       : Осталимправнимлицима таксанафирму умањујесеу одређеномпроценту и износи

 ОПИС %  умањења   У насељеномместу 
 Панчево

   У насељенимместимана 
   територији градаПанчева

-    Великаправналица  10% за 92.909,00 . дин 46.454,00 

-    Средњаправналица  30% за 72.262,00 . дин 36.131,00 

-       Малаправналицасаприходомвећимод 
50.000.000,00  динара

 60% за 37.164,00 . дин 20.646,00 

-      Микро правналицаи предузетници са 
   50.000.000,00  приходомвећимод динара

 80% за 20.646,00 . дин 10.323,00 

8.               Привредни субјекти у поступку ликвидације задужују се таксом нафирму до данарегистровањаи објављивања 



    ,      ,     одлуке о покретању поступка ликвидације уколико је истакнути назив фирме уклоњен а у складу са законом 
     . којим сеуређујеликвидацијапривредних субјеката

             Таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају обвезници који имају регистровану делатност 
         (   ),  производњаелектричне енергије у електранамана сунце и ветар обновљиви извори енергије стари уметнички 

,  ,   ,  ,  ,занати народна радиност регистрована пољопривредна газдинства спортске организације политичке странке  
, ,  ,         синдикати цркве верске заједнице недобитна удружењаи предузетници који обављају делатност ван одређеног 

 (   ,      .). простора по позиву странке одместадоместаи сл

 ,             ,  Правно лице односно предузетник који по окончањеу улагања које је од значаја за град Панчево а којим  
    ,         доприноси бржем привредном развоју града тако што први пут запосли односно увећа просечан број  
  10%          6.   запослених за у зависности од просечног броја запослених предвиђених чланом Закона о 

  ,         .рачуноводству за разврставање не плаћа комуналну тааксу задвадесети четири месеца

,     ,    ,     Предузетнику који привремено одјави обављањеделатности у складу са законом за тај период мирује обавеза 
   ,           . плаћањатаксенафирму с тим дазавреметрајањапривременеодјавефирманије истакнута

9.  50%                За се умањује таксанафирму по свакој следећој пословној јединици правнимлицимакоја су премазакону 
          ,   ,   којим се уређује рачуноводстворазврстанау велика и средњаправналица као и предузетницима малими микро 

       50.000.000        правним лицима која имају годишњи приход преко динара чије је седиште на територији града 
,               Панчева а максимално задужење обвезника за једну истакнуту фирму не може бити веће од највећег износа 

      . предвиђеногЗакономофинансирањулокалнесамоуправе

10.               ,  Пословне јединице правних лица и предузетника који су разврстани у велика и средња правна лица као и 
,           50.000.000 ,  предузетницима малим и микро правним лицима која имају годишњи приход преко динара а које 

              ,   немају седиштена територији градаПанчеваза прву пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу а за сваку 
       50%,        следећупословну јединицу такса се умањује за а максимално задужењеобвезника за једну истакнуту фирму 

             . неможебити већеоднајвећегизносапредвиђеногЗакономофинансирањулокалнесамоуправе

11.  75%                За сеумањује таксанафирмупо свакој следећој пословној јединици правнимлицимакоја су премазакону 
      , ,       , којим се уређује рачуноводство разврстана у велика средња мала и микро правна лица и предузетницима а 

  ,    ,       ,обављају делатности банкарства осигурањаимовинеи лица производњеи трговиненафтоми дериватиманафте  
      ,  , ,   производње и трговине на велико дуванским производима производње цемента поштанских мобилних и 
 , , , , ,      телефонских услуга електропривреде казина коцкарница кладионица бинго салаи пружањакоцкарских услуга 

           ,     и ноћних бароваи дискотека чије је седиште на територији градаПанчева а максимално задужењеобвезника 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 осигурањаимовине 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 
             ,    седиштена територији градаПанчевазапрву пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу а засваку следећу 
      75%,          пословну јединицу таксасеумањује за амаксималнозадужењеобвезника за једну истакнуту фирму неможе 

           . бити већеоднајвећегизносапредвиђеногЗакономофинансирањулокалнесамоуправе

13.            1/12   ,    15. Комуналнатаксапо овомтарифномброју плаћасемесечноу висини годишњег износатаксе и то до у  
   . месецузапретходнимесец

14.      31.12.201Порески обвезници који на дан 5.   ,    5%   .годиненемају дуга остварују попуст од за наредну годину  

Тарифни број 2 
         , Износ комуналне таксе задржањемоторних друмских и прикључних возила осим 

   ,         пољопривредних возила и машина која сеплаћа приликом регистрације возила утврђује сеу 
 :следећимизносима  

1.  N -  : Категорија теретно возило

-          2 t - 1.6лако теретно возило чија највећа дозвољенаносивост не прелази 20 , динара

-           2 t    3,5лако теретно возило које има највећу дозвољенуносивост која прелази али не прелази  
t             3,5  t   и средње теретно возило које има највећу дозвољену носивост која прелази али не 

 5 t - 2.1прелази 70 , динара



-           5 t   средњетеретно возило које има највећу дозвољену носивост која прелази али не прелази 
12 t - 3.800 , динара

-         12 t - 5.420 ; тешко теретно возило чија највећа дозвољенаносивост прелази динара

2.      (   ):за теретнеи раднеприколице за путничке аутомобиле  

- 540 ;динара  

3.  1 -  :Категорија М путничко возило  

-  1.150 cm³ - 540 , до динара

-  1.150 cm³  1.300 cm³ - 1.080 , преко до динара

-  1.300 cm³  1.600 cm³ - 1.620 , преко до динара

-  1.600 cm³  2.000 cm³ - 2.170 , преко до динара

-  2.000 cm³  3.000 cm³ - 3.270 , преко до динара

-  3.000 cm³ - 5.420 ; преко динара

4.  L - : Категорија мотоцикл

-   125 cm³ - 440 , мотоцикл до динара

-   125 cm³  250 cm³ - 650 , мотоцикл преко до динара

-   250 cm³  500 cm³ - 1.080 , мотоцикл преко до динара

-   500 cm³  1.200 cm³ - 1.310 , мотоцикл преко до динара

-   1.200 cm³ - 1.620 ; мотоцикл преко динара

5.   -    :Категорија М возила за превозпутника  

-      50    ;за аутобусеи комби бусеве динарапо регистрованом седишту  

6.   -   (  ,      Категорија О прикључно возило теретнеприколице полуприколице и специјалне теретнеприколице за 
   ):превозодређених врста терета  

- 1 t  - 440 , носивости динара

-  1 t  5 t - 760 , од до динара

-  5 t  10 t - 1.030 , од до динара

-  10 t  12 t - 1.410 , од до динара

-   12 t - 2.170 ; носивости преко динара

7.  N -   ( ): Категорија вучно возило тегљач

-      66  - 1.620 ,чија је снага моторадо киловата динара  

-      66 - 96  - 2.170 ,чија је снага мотораод киловата динара  

-      96 - 132  - 2.720 ,чија је снага мотораод киловата динара  

-      132 - 177  - 3.270 ,чија је снага мотораод киловата динара  

-      177  - 4.350 ;чија је снага моторапреко киловата динара  

8.   (  ,         ,Специјална возила радна возила специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве  
       ) - 1.080 .радњеи атестирана специјализована возила запревозпчела динара  

      1.      , Највиши износи комуналне таксе из става овог тарифног броја усклађују сегодишње са 
   ,       годишњим индексом потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове 
,                ,статистике при чему сезаокруживањеврши тако што сеизнос допет динара не узима у обзир  

        .а износ преко пет динара заокружује на десетдинара  

     ,     2.  Приликом усклађивањанајвиших износакомуналне таксе у складу са ставом овог тарифног 
,          броја основицеза усклађивањесу последњиобјављени усклађени највиши износи комуналне 
.таксе  



,       ,   Влада на предлог министарства надлежног за пословефинансија објављује усклађененајвише 
     1.   .износекомуналне таксе из става овог тарифног броја  

        4.   Објављени усклађени највиши износи комуналне таксе из става овог тарифног броја 
           "  примењују сеодпрвог дананаредног месецаодданаобјављивањау Службеном гласнику  
 ".Републике Србије  

                 Такса из овог тарифног броја не плаћа сеза возила за која сене плаћа накнада за употребу 
,      . путева сходноЗакону о јавним путевима

        ,     Таксу из овог тарифног броја не плаћају војни инвалиди цивилни инвалиди рата и инвалиди 
  80%           радаса или више процената телесног оштећењаили код којих постоји телеснооштећење 
       ( )  60%   , које има запоследицу неспособност доњих екстремитета ногу од или више процента ако 

    .им служе заличну употребу  

Тарифни број 3 
1.      - "  "    ,  :Задржањесредставазаигру забавнеигре утврђује сетаксадневно и то

 динара

-      ( , ,  по апаратузазабавнеигре компјутери флипери билијари 
.)сл

42,00.

2.           ,    Таксениобвезник из овог тарифногброја је правнолицеи предузетник корисник просторау коме 
   ,          сеприређујезабавнаигра наосновуРешењао задужењуодстранеСекретаријатазапореску 

.администрацију
3.               Таксениобвезник је дужандапријави средстваи апаратезазабавнеигреСекретаријату запореску 

.администрацију
4.            1/12   , Комуналнатаксапо овомтарифномброју плаћасемесечноу висини годишњегизносатаксе и 

  15.     .то до у месецузапретходнимесец

Тарифни број 4 
            Закоришћењепросторазапаркирањедрумских моторних и прикључних возилана уређеними 

     ,      обележенимместиманаподручју градаПанчева утврђује секомуналнатаксасразмерновремену 
,  :коришћења и то

1.    ,      1 t    заплаћањепаркинга путничких комби и теретних возиладо носивостиврши секуповином 
    SMS- . SMS         паркинг каратаили слањем а порука садржирегистарски број возилаи шаљесена 
 : следећебројеве

.дин

9131 -   ( )-(   120 )првазона сат максималнозадржавање минута 30,53

9132 -   ( )-(   240 )другазона сат максималнозадржавање минута 24,42

9133 -   (  )трећазона цеодан 73,26

9134 -   ( )трећазона сат 18,31

2.              заплаћањеповлашћенепаркинг картезафизичкаи правналицакоја имају пријаву пребивалишта 
               односноседиштепредузећаунутар једнеод зонаи дасевозиловодинаподносиоцазахтевашто 
             -  физичкалицадоказују личномкартоми саобраћајномдозволомаправналицаизводомиз АПР ане 
  6 ,    ,       старијим од месеци потврдомиз ПИБ регистра уговоромо закупу или куповиномлокалаунутар 

.      1           зоне Картасеиздајенаминимум месеци важи занеограниченопаркирањеунутарзонезакоју се 
      :подносизахтевамаксимумдоистекарегистрације

 

-    ,    физичкалицазапрву другу или трећузону 306,00

-     правналицазапрву зону 1.954,00



-     правналицазадругу зону 1.709,00

-     правналицазатрећузону 1.466,00

3.              заплаћањепретплатнепаркинг картеимају правасвафизичкаи правналицасапребивалиштем 
      .     односноседиштемпредузећана територији градаПанчева Подносилацзахтеванеморабити 
 ,      .       , власник возила већзахтевможеподнетисаовлашћењем Картасеиздајенаминимуммесецдана а 

               максимумдоистекарегистрацијеи издајесезадругу или трећузону и корисник семоже 
      .     , неограниченопаркиратиу зони коју је изабрао Физичкалицаподноселичну карту саобраћајну 

  ,      -     6 ,   дозволуи овлашћење аправналицаизводиз АПР ане старијимод месеци потврдуизПИБ 
,       :регистра уговоро закупу или куповини пословног простора

 

    физичкалицазадругу зону 1.221,00

    правналицазадругу зону 3.053,00

    физичкалицазатрећузону 854,00

    правналицазатрећу зону 2.442,00

4.              заплаћањекомбинованепаркинг картеимају правосвафизичкаи правналицакоја имају 
,      .     пребивалиште односноседиштена територији градаПанчева Подносилацзахтеванеморабити 

 ,               власник возила већзахтевможеподнетисаовлашћењеми издајесезадругу и трећу зону и 
         .      1корисник семоженеограниченопаркиратиу зони коју је изабрао Картасеиздајенаминимум  

     .     ,  ,месецамаксимумдоистекарегистрације Физичкалицаподноселичну карту саобраћајну дозволу  
     -     6 ,    ,   аправналицаизводиз АПР анестарији од месеци потврдуизПИБ регистра уговоро закупу 

     :или купопродајни уговорзапословнипростор

 

 физичкалица 1.831,00

 правналица 4.274,00

5.             заплаћањеповлашћенепаркинг картезаособесаинвалидитетомимају правоособеса 
            инвалидитетомзазону по слободномизбору сапребивалиштемна територији градаПанчеваи 

            .којима је одстраненадлежног органаградаПанчевапризнатоправона знак приступачности  
            :Повлашћенапаркинг картасеможеиздатиискључивозавозилоу својини подносиоцазахтева

 

-    пунолетног инвалидног лицаи  

- ,            (родитеља стараоцаили усвојиоцакоји саинвалиднимлицемживи у заједничкомдомаћинству за 
      )малолетналицаи лицалишенапословнеспособности

 

   забилокоју зону 306,00

6.             заплаћањесезонскеповлашћенепаркинг картезафизичкалицакоја немају пребивалиштена 
       ,       територији градаПанчеваили на територији РепубликеСрбије адолазеу посету код лицакоја 

       . имају пребивалиштенаподручју некеодпаркинг зона
              ,Картасеиздајезапериодод једног месецауз подношењефотокопије личнекартевласникавозила  

  ,         фотокопије саобраћајнедозволе фотокопије личнекартелицакод кога подносилацзахтевадолази 
 ,             у посету изјавелицакоје примапосетудаћеподносилацзахтеваборавитикодњега

 

 

   забилокоју зону 306,00

7.      запаркирањетеретних возилаи аутобуса  

-  12 за часова 211,00

-  24 за часа 580,00



-       24 завозиласастранимтаблицамадо часа 2.637,00

8.      засмештањевозиланаотворенимповршинама  

-  путничко возило 95,00

-  комби возило 116,00

- аутобуси 844,00

9.            закоришћењеобележенихместана такси станици по аутотакси возилумесечно 333,00

10
.

       ,  зараскопавањепосебних паркиралиштарадиизвођењаграђевинских радова полагањаподземне 
      инфраструктуреи сличнои заузећеграђевинскимматеријалом

 

-  првазона 427,44

-  другазона 341,92

-  трећазона 256,41

11.              ,   Запаркирањесеплаћатаксау свимзонамау временукоје одредиГрадско веће напредлог ЈКП 
" "  -           Хигијена Панчево којој су Одлукомо уређењусаобраћајана територији градаПанчеваповерени 

           пословиобављањапослованаплатеи контроленаплатекомуналнетаксезакоришћењепосебних 
.паркиралишта

12.              Местана којимасезапаркирањеи заустављањемоторних возилаи њихових приколицанаплаћује 
    ,        .таксаиз овог тарифногброја одређујеорганГрадскеуправенадлежанзапословесаобраћаја

13.    1-8          .Таксу из тачке овог тарифногбројаплаћавозачпаркираног возиланаодређенимместима
14.              796,08  :Кориснику паркинг местаиздајесеналог заплаћањедневнекартеу износу од динараако

1.        ,неистакнепаркинг карту на ветробранско стакловозила

2.        ,користи паркинг карту која неодговаразони паркирања

3.    ,прекорачидозвољеновремепаркирања

4.                 у паркинг карту унесенетачнеподатке о времену коришћењапаркирањаили на други начин доведеу заблуду 
.контролора

             1.137,29  :Кориснику паркинг местаиздајесеналог заплаћањедневнекартеу износу од динараако
1.     .неплати коришћењепаркинг простора
        " "  -    Налог заплаћањедневнекартеиздајеконтролорЈКП Хигијена Панчево којој су Одлукомо 

           уређењумирујућег саобраћајана територији градаПанчеваповеренипословиуправљањаи на 
     ,       ,  одговарајућиначин га причвршћује завозило чимесесматрадаје налог уручен евентуалнокасније 

          .уништењеили губитак дневнекартенеутиченаваљаностизвршенедоставе
               Корисник паркиралиштадужан је дапоступи по примљеномналогу и платидневну карту у року од 

      .осамданананачин назначену налогу
               Корисник по основудневнекартестичеправодадо крајавременанаплатезаконкретни данпаркира 

      .возилоу свимзонаманатериторији Града
15.      :Таксу запаркирањевозиланеплаћају

-              60%,  особе са инвалидитетом чији су екстремитети битни за управљање возилом оштећени најмање остала 
    70% ,    ,     50%  ,инвалидналицасанајмање инвалидности лицасаоштећењемкарлице лицаса вишеод оштећењавида  

  ,    , ,    ,   лицана дијализи лицаоболелаод дистрофије параплегије квадриплегије и церебралнепарализе која за кретање 
  ,            IV  користе инвалидска колица ратни и мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди рата до групе 

  ,            инвалидности и родитељи односно стараоциинвалиднедецеса оштећењимадоњих екстремитетаи карлицекао и 
 ,     ,             слепедеце под условомдапохађају школу факултетили дасу смештенау установу задневниборавакили даиду 

              на рехабилитацију или редован лекарски прегледна посебно обележеним местима за паркирањевозилаособе са 



   ; инвалидитетомнаподручју Града

-           ,   трудницаили чланзаједничког домаћинстванапосебнимпаркиралиштимана територији Града осимнаместима 
         .      резервисаним за инвалиде са ограничењем на једно возило по домаћинству Возило мора да има посебну 

          -     налепницу издату од Агенције за саобраћај градске управе ГрадаПанчева знак за означавањевозила труднице 
(          ,     "  ",    рода у лету са завежљајему коме се налази беба испод ког је текст Бесплатан паркинг испод ког је уоквирен 

 "  ",     "  ")         текст важи до испод кога је текст за возило са бројем регистарске ознаке возила носиоца права и роком 
            ;важењаи истаморабити истакнутау предњемдесномуглу ветробранског стаклавозила

-     :    , ,  ,  завремеинтервенције завозила здравствених и социјалних установа Полиције Војске Србије државних органа 
 ,     ,     .и организација органаи организацијатериторијалнеаутономије локалнесамоуправеи комуналних служби

16.        ,   :У имеи зарачун буџетаградаПанчева наплаћују таксу из
 1.   тачке овог тарифногброја

-      ,привреднадруштварегистрованазапословетелекомуникација

-       ,  ,  ;привреднадруштварегистрованазатрговину намало продају штампе и др

 2 - 6  8.   тачке и овог тарифногброја

-  " "  -          ЈКП Хигијена Панчево којој су Одлуком о уређењу саобраћаја на територији града Панчева 
           поверени послови обављањапослова наплате и контроле наплате комуналне таксе за коришћење 
 ;посебних паркиралишта

 7.   тачке овог тарифногброја

-  " " ;ЈКП Аутотранспорт Панчево

 9.   тачке овог тарифногброја

-          .Секретаријатзапривредуи економски развој ГрадскеуправеградаПанчева
17.    9.              Таксаиз тачке закоришћењетакси станицеплаћасеунапредзапериодзакоји сеиздајетакси 

,         .дозвола аутврђује је Секретеријатзапривредуи економски развој
18.    10.             Таксаиз тачке обрачунаваседневнозапериодкоришћењаи плаћасеунапреднајдужедо краја 

              " "  - текућегодинеи исту наплаћујеу имеи зарачун буџетаградаПанчеваЈКП Хигијена Панчево којој 
            су Одлукомо уређењусаобраћајана територији градаПанчеваповеренипословиобављањапослова 

         .наплатеи контроленаплатекомуналнетаксезакоришћењепосебних паркиралишта
19.           , Контролу и евиденцију приходаанаосновудостављеногактанадлежног Секретаријата односно 

            1  10 субјекатапремакојима градПанчевовршиправаоснивачапобројаних у тачкамаод до врши 
       .Секретаријатзапореску администрацију ГрадскеуправеградаПанчева

20.       ,  " "  -    Ако корисник паркиралиштанеплатидневну карту ЈКП Хигијена Панчево којој су Одлукомо 
           уређењусаобраћајана територији градаПанчеваповеренипословиобављањапослованаплатеи 
        -  контроленаплатекомуналнетаксезакоришћењепосебних паркиралишта припремакомплетну 

          документацију неопходну запокретањепрекршајног поступка сазахтевомзапокретањепрекршајног 
           поступка против конкретног корисника просторазапаркирањеи наведенодостављаСекретаријату за 

 ,          пореску администрацију како би исти поднеозахтевзапокретањепрекршајног поступка надлежном 
.Суду

             Корисником у смислуоветачкесматрасевласник возилакоји је евидентирану одговарајућим 
 -     .евиденцијамаМУП апремарегистарскимознакамавозила

21.            ,Запаркирањетеретнихмоторних возилананеуређенимповршинаманаподручју градаПанчева 
         , наоснову решењаАгенције засаобраћајСекретаријатзапореску администрацију утврђује 

    ,  :комуналну таксу сразмерновременукоришћења и то
 динара

-        запаркирањетеретнихмоторних возилананеуређенимповршинама 
месечно

2.110.00



Тарифни број 5 
1.      ,     Закоришћењеслободних површиназакампове постављањешатораили других објеката 

        ,   привременог коришћењаутврђује секомуналнатаксасразмерновременукоришћења азасваки 
     9,00 .квадратниметарзаузетеповршинедневно динара

2.            , Комуналну таксу из овог тарифногбројаплаћакорисник површинезапостављањекампова шатора 
   ,   .и других сличних објеката препостављањаистих

3.    ,  ,     Секретаријатзапореску администрацију вршићеутврђивање контролу и наплату комуналнетаксе 
     ,      закоришћењеслободних површиназакампове постављањешатораили других објекатапривременог 

,        ,  коришћења апо претходноиздатоммишљењуТуристичкеорганизацијеПанчево након стицања 
     .законских условазаостваривањеових прихода

Тарифни број 6 
,      (       Предузетници малаи микро правналица осимпредузетникаи правних лицакоја обављају 

: ;    ;      делатности банкарства осигурањаимовинеи лица производњеи трговиненафтоми дериватима 
;       ;  ; ,нафте производњеи трговиненавелико дуванскимпроизводима производњецемента поштанских  

   ; ; , , ,   мобилних и телефонских услуга електропривреде казина коцкарница кладионица бинго салаи 
       ),      50.000.000пружањакоцкарских услугаи ноћних бароваи дискотека аимају годишњиприходдо  

,         ,   динара неплаћају локалну комуналну таксу закоришћењерекламних паноа укључујући и истицање 
            и исписивањефирмеванпословног просторанаобјектимаи просторимакоји припадају граду 

 ( , ,  ,   .). Панчеву коловози тротоари зеленеповршине бандереи сл
      ,     Локалнакомуналнатаксазакоришћењерекламних паноа укључујући и истицањеи исписивање 

            ( ,фирмеванпословног просторанаобјектимаи просторимакоји припадају градуПанчеву коловози  
,  ,   .)         тротоари зеленеповршине бандереи сл на годишњемнивоу заправналицаи предузетникеплаћа 

    20%           1.  сеу износимаод прописаног износазаплаћањетаксенафирмуиз Тарифногброја зависноод 
      , ,          тогадали су разврстаниу велика средња малаи микро правналицаи предузетникеи зависноод 

  . делатностикоје обављају
     ,         Обвезникеи локације закоришћењеправа предметаи услугана територији градаПанчеваиз овог 

    "      "    тарифногбројаутврђује ЈП Дирекција заизградњуи уређењеПанчева Панчевои акт доставља 
         . Секретаријату запореску администрацију радидоношењарешењао утврђивањутаксе

              Комуналнатаксапо овомтарифномброју утврђујесесразмерновременукоришћењааплаћау року 
 8     . од данаодданадостављањарешења

Тарифни број 7 
           Закоришћењепростора на јавним површинама или испредпословних просторија у пословне 

,    ,    ,    сврхе осим ради продајештампе књига и других публикација производастарих и уметничких  
   ,        заната и домаћерадиности одсваког целог или започетог квадратног метра коришћеног 

      ,  простора утврђује сетакса на месечномнивоу и то:

1.     Такса за киоск       и киоск са настрешницом за аутобуско стајалиште  7     до метара квадратних по метру 
  ,    :квадратном заузетеповршине на месечномнивоу износи

ЗОНА Јавна 
површина

 / m²Цена дин  

прва  7 m² до 844,00

друга  7 m² до 717,00

трећа  7 m² до 591,00

четврт
а

 7 m² до 464,00



пета  7 m² до 338,00

2.    Такса за киоск       и киоск са настрешницом за аутобуско стајалиште   7  површине преко метара квадратних 
  7          2.   ,  за првих метара квадратних обрачунава се по износима наведеним у ставу овог тарифног броја а за 

          :преосталу површину киоска месечна такса по метру квадратном заузетеповршине износи

ЗОНА Јавна 
површина

 / m²Цена дин  

прва  7 m² преко 760,00

друга  7 m² преко 633,00

трећа  7 m² преко 506,00

четврт
а

 7 m² преко 380,00

пета  7 m² преко 253,00

3.    Такса за постављањеотворених        ,  башти и отворених угоститељских садржаја на месечном нивоу по метру 
 :квадратном износи

ЗОНА  /Цена дин  
m² 

прва 228,00

друга 193,00

трећа 159,00

четврта 124,00

пета 91,00

4.             Такса за постављањеотворених башти и отворених угоститељских садржаја на делу посебно обележеног 
           3.   .паркинг просторанаплаћује сеу двоструком износу утврђенетаксе из тачке овог тарифног броја

5.     ,    ,        Такса за постављање тенди надстрешница за баште затворених башти и уз остале објекте на 
         :површинама јавне наменепо метру квадратном на месечном нивоу износи

ЗОНА  / m²Цена дин  

прва 47,00

друга 40,00

трећа 33,00

четврт
а

25,00

пета 19,00

            -   Остали објекти из претходног става не односе се на киоске и друге монтажно демонтажне објекте на 
  .површинама јавне намене

   ,   ,       Такса за постављањетенди надстрешница за баште затворених башти и уз остале објекте   на делу посебно 
            5.  обележеног паркинг простора наплаћују се у двоструком износу утврђене таксе из тачке овог тарифног 

.броја

6.    -    Такса за постављањемонтажно демонтажне јавне говорнице  и банкомата    по јавној говорници  односнопо 



банкомату    :на месечном нивоу износи

ЗОНА  Цена по 
говорници

прва 1.688,00

друга 1.435,00

трећа 1.182,00

четврта 928,00

пета 675,00

7.        ,       Такса за постављањеобјеката за извођењезабавних програма осим за дечије аутомобилеза изнајмљивањепо 
   :метру квадратномдневноизноси

ЗОНА  / m² Ценадин

прва 15,00

друга 13,00

трећа 11,00

четврта 9,00

пета 7,00

8.         ,   .  ,   Таксазакоришћењајавнеповршинезавожњудечијих аутомобила мотораи сл заизнајмљивање таксасеплаћа 
      :по возилунамесечномнивоу и износи

ЗОНА  /Ценадин возило

прва 1.688,00

друга 1.435,00

трећа 1.182,00

четврта 928,00

пета 675,00

9.           30       Месечна такса за коришћењејавне површине за период дужи од данана делу уличног тротоараили платоа 
      ( , ,  ,  ради постављања покретних објеката и уређаја аутомати фрижидери расхладне витрине покретне рекламне 

,      ,  , ,     ,витрине уређаји за печењеи продају кокица кукурузних класова кестења шећернепене и америчких крофница  
 ,       ,  ,    покретне тезге покретне тезге за продају пољопривредних производа празничне тезге платои за продају 
    ,  ,  ,  ,сезонских пољопривредних производа из возила промотивни платои улични свирачи хоризонталне рекламе 

 ,    -     ,  ,покретни мобилијари мобилијари спортског карактера тренажер стене за спортско пењање фитнес мобилијар  
 ,  ,   )  :скејт паркови шаховскетабле чилерии слично плаћасе

ЗОНА  / m² Ценадин

прва 1.688,00

друга 1.435,00

трећа 1.182,00

четврта 928,00



пета 675,00

10.            30      Дневна такса за коришћењеповршине јавне наменеза период краћи од данапо метру квадратном на делу 
          ( , , уличног тротоара или платоа ради постављањапокретних објеката и уређаја аутомати фрижидери расхладне 
,   ,      ,  , , витрине покретне рекламневитрине уређаји за печењеи продају кокица кукурузних класова кестења шећерне 

   ,  ,      , пене и америчких крофница покретне тезге покретне тезге за продају пољопривредних производа празничне 
,        ,  ,  ,тезге платои за продају сезонских пољопривредних производа из возила промотивни платои улични свирачи  

 ,  ,     -     хоризонталне рекламе покретни мобилијари мобилијари спортског карактера тренажер стене за спортско 
,  ,  ,  ,   )  :пењање фитнесмобилијар скејт паркови шаховскетабле чилерии слично плаћасе

ЗОНА  / m² Ценадин

прва 112,00

друга 95,00

трећа 78,00

четврта 61,00

пета 44,00

11.           15.     , Локална комунална такса по овом тарифном броју плаћа се до у месецу за претходни месец по 
    ,       ,решењуСекретаријата за пореску администрацију а на основу достављеног акта надлежног Секретаријата  

,         .Агенције односносубјеката према којима градПанчево врши права оснивача

            Акт за коришћење простора на јавним површинама који се доставља Секретаријату за пореску 
       :администрацију мора дасадржи следећеподатке пореског обвезника

-    :    ,     ,  за правна лица порески идентификациони број матични број правног лица седиште 
   - , правног лица из АПР а          временски период коришћења јавне површине као и доказ о уручењу 

акта;

-      :    ,  ,   за предузетнике и физичка лица порески идентификациони број ЈМБГ матични број  
,     ,      - ,  радње адресапребивалишта из личне карте назив радњеса седиштем из АПР а број пасоша 

           ,  и евиденциони број за стране држављане и број одговарајуће исправе за избегла прогнана и  
 , расељеналица           временски периодкоришћења јавне површине као и доказ о уручењу акта.

12.                Локална комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за коришћењепростора на јавним површинама 
  ,    ,        .радипродајештампе књига и других публикација производастарихи уметничких занатаи домаћерадиности

   ,    ,        Ако се поред штампе књига и других публикација производа старих и уметничких заната и домаће радиности 
    ,            .продајеи некадругароба ондасетаксеплаћају у целокупно прописаномизносу из овог тарифногброја

13.               Локалну комуналну таксу из овог тарифног броја заповременокоришћењепросторана јавним површинамана 
  ( , ,     ) ,  покретним објектима вашари сајмови изложбе и друге традиционалне манифестације хуманитарне верске и 

       50%   .другерегистрованенепрофитнеорганизацијеплаћају у висини одпрописаног износа

14.              Када се као подносиоци захтева за постављањемањих монтажних покретних и других објеката привременог 
    ,   ,       :карактерана површинама јавне намене појављују правналица предузетници и физичка лица чије су делатности  

  ,  ,  , , , регистрована пољопривредна газдинства спортске организације политичке странке синдикати цркве верске 
,            ,  заједнице недобитна удружења а за потребе организовањаманифестација од интереса за град Панчево које се 

                99%.финансирају деломиз буџетаградаПанчевакао и захуманитарнеакције комуналнатаксасеумањује за

Тарифни број 8 
            30 ,Зазаузећејавнеповршинеграђевинскимматеријаломи заизвођењеграђевинских радовадо дана  

     :дневнопо метру квадратномтаксаизноси
1.

ЗОНА  / m² Ценадин



прва 15,00

друга 13,00

трећа 11,00

четврта 9,00

пета 7,00

2.              При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара уколико се раскопавање 
    15.   15.           :врши у временуод мартадо новембратаксасеплаћадневнопо квадратномметру у следећимизносима

ЗОНА  / m² Ценадин

прва 29,00

друга 25,00

трећа 21,00

четврта 17,00

пета 13,00

3.             При заузимањујавних површинакоје захтевазабранукретањавозилаи пешакаи паркирања 
,            возила анаоснову елаборатаизрађеногпо претходној сагласностиуправљачапутаи прибављању 
          ,   решењао затварањусаобраћајаАгенције засаобраћајГрадскеуправеградаПанчева таксасеплаћа 

        ,  :дневнопо квадратномметруделаповршинезаузетеизвођењемрадова и то
-                уколико се затварањесаобраћаја односи на коловоз у улицама у којима саобраћају возила градског превоза у 

  44,60 ,износу од динара

-              26,52 ,уколико сезатварањесаобраћајаодносина коловозу осталимулицамау износу од динара

-            18,08 .уколико севрши затварањепешачког саобраћајана тротоаримау износу од динара
4.         50%      30  Таксаиз овог тарифногбројаповећавасеза уколико седозвољенирок од даназа 

,       15 ,     раскопавање односнозаузимањејавних површинапродужаваза дана ауколико серок продужи 
  15 ,     100%.вишеод дана таксасеповећаваза

5.    1.      ,     Таксу из тачке овог тарифногбројаплаћаинвеститоробјекта наоснову скице заузећаса 
             "исказаномповршиномзаузећаи одлукео коришћењујавнеповршинеиздатеодстранеЈП Дирекције 

    " .заизградњуи уређењеПанчева Панчево
6.    2.  3.     ,       Таксу из тачке и овог тарифногбројаплаћаинвеститор који је уз захтевобавезандадостави 

          ,  скицу заузећасаисказаномповршиномзаузећаовереномодстранеодговорног пројектанта одлукео 
       "      " коришћењујавнеповршинеиздатеодстранеЈП Дирекције заизградњуи уређењеПанчева Панчево 

               и грађевинскедозволеили одобрењазаизвођењерадовау складусаЗакономо планирањуи изградњи 
. 

7.    2.  3.         ,   Таксаиз тачке и овог тарифногбројанеплаћасеако сераскопавање односнозаузимањејавне 
    ,      ,  површиневрши због реконструкције коловоза тротоараили друге јавнесаобраћајнеповршине као и 
           приликомизвођењарадовајавних и јавно комуналних предузећанаизградњиили реконструкцији 

  .објекатакомуналнеинфраструктуре
8.     ,       Таксу из овог тарифногброја утврђујерешењемСекретаријатзапореску администрацију на 

     3, 5.  6.      .основудокументацијенаведенеу тачки и овог тарифногбројаодноснозахтевастранке
9.              Комуналнатаксапо овомтарифномброју утврђујесесразмерновременукоришћењааплаћау 

  8     .року од данаодданадостављањарешења
10.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                        Образац ПП ЛКТ
АП  ВОЈВОДИНА - ГРАД  ПАНЧЕВО                                                                                                                                                    прилог 1
Градска управа 
Секретаријат за пореску администрацију

ПРИЈАВА
      ЗА ЛOКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ за 201__  годину

1. ПОДАЦИ O TAKСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ

1.1 Фирма – пословно име     

1.2 Порески идентификациони број (ПИБ)         
                      
1.3 Име и презиме власника (оснивача) 

1.4 Матични број (правног лица, односно предузетника)             

1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)

1.6 Подаци о седишту / пребивалишту 

1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail 

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ)    

2.1 Претежна делатност (назив и шифра)  
  

2.1.1 Адреса објекта-седишта на коме је истакнута 
фирма

2.1.2 Датум почетка обављања делатности 

2.2. Број истакнутих фирми ван пословног седишта  
                       

3. ОСТВАРЕН ГОДИШЊИ ПРИХОД У ПЕРИОДУ 01.01. – 31.12.201__.године ( у 000 динара) 

4. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА                                                                
4.1. ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ               4.4. MИКРО ПРАВНО ЛИЦЕ
4.2. СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ
4.3. МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ  

5.  ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ И ИСТИЧЕ ФИРМУ НА СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ ЈЕДИНИЦАМА 
(НАВЕСТИ  НАЗИВ,  АДРЕСУ, ШИФРУ  ДЕЛАТНОСТИ И  ДАТУМ  ПОЧЕТКА  ОБАВЉАЊА  ДЕЛАТНОСТИ  СВАКОГ 
ОБЈЕКТА  )  –  УКОЛИКО  ОБВЕЗНИК  ИМА  ВИШЕ  ОБЈЕКАТА,  ИСТЕ  НАВЕСТИ  У  ПОСЕБНОМ  ПРИЛОГУ  ИЛИ  НА 
ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ.

Р.Б. НАЗИВ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ АДРЕСА ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ ШИФРА
ДЕЛ.

ДАТУМ ПОЧ.
ОБАВЉ.ДЕЛ.

5.1

5.2

5.3

5.4

НАПОМЕНА :  На основу члана 9. Одлуке о локалним комуналним таксама града Панчева обвезници комуналне 
таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве надлежном Секретаријату у року од 15 дана од дана настанка  
промене (нпр. Решење о привременој одјави, Решење о промени делатности, Решење о промени седишта.....).
6. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:

 ________________________        ___________________________            М.П.            ______________________________
               (место)                                                               (датум)                                                                        (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве) 

Попуњава Секретаријат за пореску администрацију града Панчева
           Потврда о пријему пријаве

 

 

  
 

 
 



РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                                                                                           Образац ПП ЗИ
АП  ВОЈВОДИНА - ГРАД  ПАНЧЕВО                                                                                                                                             прилог 2
Градска управа 
Секретаријат за пореску администрацију

ПРИЈАВА
      ЗА ЛOКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТВА ЗА ИГРУ за 201__  годину

1.ПОДАЦИ O TAKСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ

1.1 Фирма – пословно име     

1.2 Порески идентификациони број (ПИБ)         
                      
1.3 Име и презиме власника (оснивача)

1.4 Матични број (правног лица, односно предузетника)  

1.5 Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)

1.6 Подаци о седишту / пребивалишту         

1.6.1. Адреса, телефон, факс, Е-mail    

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ    

2.1 Претежна делатност (назив и шифра)  
  
2.1.1 Адреса  објекта у коме се приређују забавне 
игре

2.1.2 Адреса  објекта у коме се приређују забавне 
игре

3. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИРЕЂИВАЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА СЛЕДЕЋИМ АПАРАТИМА

Р.Б. ВРСТА АПАРАТА МАРКА/ТИП УКУПАН БРОЈ 
АПАРАТА

СЕРИЈСКИ БРОЈ 
АПАРАТА

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

НАПОМЕНА :  На основу члана 9. Одлуке о локалним комуналним таксама града Панчева обвезници комуналне 
таксе су дужни да сваку насталу промену пријаве надлежном Секретаријату у року од 15 дана од дана настанка 
промене.

5. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ
_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

Попуњава подносилац пријаве
Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни:

 ________________________        ___________________________     М.П.         _____________________________
               (место)                                                               (датум)                                                        (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве) 

Попуњава Секретаријат за пореску администрацију града Панчева
                   Потврда о пријему пријаве
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