
     
ГРАДА ПАНЧЕВА

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ
 
   Број  02    ГОДИНА VII         ПАНЧЕВО,   03. фебруар  2014. ГОДИНЕ Аконтација претплате  9.881,04   

Цена овог примерка        420,00

02.

На основу члана  44. Пословника Скупштине 
града Панчева („Службени лист града Панчева“ 
бр. 11/08), Комисија за прописе Скупштине града 
Панчева, на седници одржаној 22. јануара 2014. 
године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о 
локалним комуналним таксама .

Пречишћен текст Одлуке о локалним 
комуналним таксама обухвата: Одлуку о локалним 
комуналним таксама - пречишћен текст („Сл. лист 
града Панчева“ бр. 23/11,),  Одлуку о  изменама 
Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист 
града Панчева“ бр. 27/11),  Одлуку о  изменама  и 
допуни Одлуке о локалним комуналним таксама 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 36/11),  Исправка 
техничке грешке („Сл. лист града Панчева“ бр. 
4/12),  Одлуку о  изменама  Одлуке о локалним 
комуналним таксама („Сл. лист града Панчева“ бр. 
5/12),    Одлуку о  изменама Одлуке о локалним 
комуналним таксама („Сл. лист града Панчева“ бр. 
8/12),   Одлуку о  изменама и допунама Одлуке о 
локалним комуналним таксама („Сл. лист града 
Панчева“ бр. 31/12),  Одлуку о  изменама и допунама 
Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл. лист 
града Панчева“ бр. 38/12),  Одлуку о  изменама и 
допунама Одлуке о локалним комуналним таксама 
(„Сл. лист града Панчева“ бр. 02/13), Одлуку 
о  изменама и допунама Одлуке о локалним 
комуналним таксама („Сл. лист града Панчева“ 
бр. 13/13), Одлуку о  измени  Одлуке о локалним 
комуналним таксама („Сл. лист града Панчева“ бр. 
20/13), и Одлуку о  изменама  Одлуке о локалним 
комуналним таксама („Сл. лист града Панчева“ бр. 
24/13), у којима је утврђен дан њиховог ступања на 
снагу

О Д Л У К А 
о локалним комуналним таксама

(„пречишћен текст“)

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”);
4. коришћење простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима ; 
5. коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или других објеката 
привременог коришћења ; 

6. коришћење рекламних паноа, укључујући 
и истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, 
зелене површине, бандере и сл.); 

7. коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности и 

8. заузеће јавне површине грађевинским ма-
теријалом и за извођење грађевинских радова. 

Члан 3. 
Обвезник комуналне таксе је корисник права, 

предмета и услуга за чије је коришћење прописано 
плаћање комуналне таксе.

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. 
Таксена обавеза настаје даном почетка 

коришћења права, предмета или услуге за чије је 
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

Таксена обавеза траје док траје коришћење 
права, предмета или услуга.

Члан 5. 
 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.

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, 
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Глогоњ, Јабука, Качарево, Иваново и Долово).

Члан 7.  
Комунална такса из члана 2. тачке 7. и 8. ове 

одлуке, утврђује се и плаћа по зонама: 
ПРВА ЗОНА обухвата улични фронт улица: Трг 

слободе, Војводе Радомира Путника, Д. Туцовића од 
М. Пијаде до П. Драпшина, П. Драпшина и Војводе 
Петра Бојовића, улице Његошеву, Сокаче, Војводе 
Живојина Мишића, Трг краља Петра I, Масарикову 
и простор око “Зелене пијаце”. 

ДРУГА ЗОНА обухвата дворишни простор прве 
зоне и улични фронт улица: З. Јове Јовановића, Ж. 
Зрењанина до Г. Димитрова, Др Жарка Фогораша, 
Д. Обрадовића до Г. Димитрова, Николе Тесле, 
Карађорђеве до М. Пијаде, Немањине, Светог Саве 
до Браће Јовановића, Ослобођења до Ружине, Лава 
Толстоја до Пере Сегединца, Милоша Требињца до 
Војводе Радомира Путника и Кочина улица. 

ТРЕЋА ЗОНА обухвата дворишни простор 
друге зоне и улице: М. Пијаде до Ружине, Ружину, 
Трг мученика, Мученичку, Кеј Радоја Дакића, 
Св. Милетића до Ружине, Браће Јовановића до 
Ружине, Бранка Радичевића до М. Пијаде, Светог 
Саве од Б. Јовановића до М. Пијаде, Синђелићева 
до М. Пијаде, Игњата Барајевца, Косовска, Ђуре 
Јакшића, Николе Ђурковића, Вука Караџића, 
Штросмајерова, Др Светислава Касапиновића, 
Мите Топаловића, Максима Горког до Таковске, 
Цара Лазара до Филипа Вишњића, Цара Душана до 
П. Прерадовића, 6. Октобра, Филипа Вишњића од 
Цара Душана до Милоша Требињца, П. Прерадовића 
од Цара Душана до М. Требињца, М. Требињца од 
Војводе Радомира Путника до Пастерове, Милоша 
Обреновића до Стеријине. 

ЧЕТВРТА ЗОНА обухвата територију оивичену 
улицама: од М. Пијаде код моста на Тамишу, 
обалом Тамиша до пруге, Првомајском улицом и 
трасом пруге до надвожњака и Улици Ослобођења, 
Новосељанским путем до ул. Шарпланинске, улицама 
Шарпланинском, Златиборском и Козарачком, 
ул. Милоша Обреновића до Милешевске улице, 
улицама Милешевском и Раваничком до ул. Стевана 
Сремца, улицама Стевана Сремца, Јоакима Вујића, 
7. јула и Тозе Марковића до пруге, пругом до пута 
за Београд, обалом Тамиша до ул. Г. Димитрова, ул. 
Г. Димитрова, Таковском и Филипа Вишњића до ул. 
Цара Душана и надаље граничним улицама треће 
зоне као и насеља “Кудељарски насип” 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, Иваново и Долово).

      
Члан 8. 

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.

Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору који је у претходној пословној 
години, остварио приход изнад 50.000.000 динара, 
у обавези је да до 30. марта године за коју се врши 
утврђивање локалне комуналне таксе за истицање 
фирме на пословном простору, Секретаријату за 
пореску администрацију Градске управе града 
Панчева поднесе просеку пријаву ПП ЛКТ са 
следећим прилозима: 

- копија биланса успеха претходне пословне 
године, и 

- потврда о регистрацији редовног годишњег 
финансијског извештаја овереног од стране 
надлежног органа

    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 15 дана по:

-  почетку коришћења права, предмета и услу-
га, 

-  настанку промене у пословању. 
    Обвезник комуналне таксе из члана 2. тачке 4. 

и 5. подноси захтев за остваривање права, предмета 
или услуге надлежној организационој јединици 
Градске управе града Панчева односно субјекту 
према којима град Панчево врши права оснивача.

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. 

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, таксена обавеза 
утврдиће се на основу података којима располаже 
надлежни орган или путем инспекцијског надзора. 

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. 
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.

У свему осталом што није посебно регулисано 
овом одлуком примењују се одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе .  

Члан 12. 
Утврђивање, контролу и наплату комуналне 

таксе за: 
- истицање фирме на пословном простору; 
- држање средстава за игру (“забавне игре”); 
- коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или других објеката 
привременог коришћења; 

- коришћење рекламних паноа, укључујући 
и истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 
граду Панчеву (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.); 

- коришћење простора на јавним површинама 
или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности; 
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- заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова 

вршиће Секретаријат за пореску администраци-
ју Градске управе града Панчева. 

Утврђивање и наплату комуналне таксе за: 
- коришћење простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима на такси станици вршиће 
Секретаријат за привреду и економски развој 
Градске управе града Панчева, а контролу на 
основу достављеног решења вршиће 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. 

- коришћење простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним 
и обележеним местима - смештање возила на 
отвореним површинама - паркирање вршиће ЈКП 
“Хигијена” Панчево - којој су Одлуком о уређењу  
саобраћаја на територији града Панчева поверени 
послови обављања послова наплате комуналне 
таксе за коришћење посебних паркиралишта. 

Наплату комуналне таксе, у име и за рачун 
буџета града Панчева, за: 

- коришћење простора за паркирање друмских 
моторних и прикључних возила на уређеним и 
обележеним местима вршиће привредна друштва 
регистрована за послове телекомуникација и 
привредна друштва регистрована за послове продаје 
штампе, а на основу уговора. 

Члан 13. 
Саставни део ове одлуке представља Таксена 

тарифа утврђена за поједина права, предмете и 
услуге. 

Члан 14. 
Висина комуналних такси утврђена овом 

одлуком може се изменити једанпут годишње, и 
то у поступку утврђивања буџета града за наредну 
годину.

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, не изврши плаћање паркинга, 
раскопавања посебних паркиралишта ради 
извођења грађевинских радова, полагања подземне 
инфраструктуре и слично и за заузеће грађевинским 
материјалом 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 
100.000 до 600.000 динара; 

- одговорно лице у правном лицу новчаном 
казном у износу од 5.000 до 30.000 динара; 

- предузетник новчаном казном у износу од 
50.000 до 300.000 динара; 

- физичко лице новчаном казном у износу од 
5.000 до 20.000 динара. 

Члан 17 
Корисници права предмета и услуга из члана 2. 

тачке 6. 7. и 8. ове Одлуке, који на дан ступања на 
снагу измена и допуна ове Одлуке имају заснован 
уговорно-правни однос са субјекатима према којима 
град Панчево врши права оснивача, везан за права 
предмете и услуге из чл. 2. тачке 6. 7. и 8. остају 
у уговорно-правној обавези, са горе наведеним 
субјектима закључно са 31.12.2013. године, када 
уговори престају да важе. 

Корисници права предмета и услуга из става 1. 
овог члана од 01.01.2014. године постају обвезници 
локалних комуналних такси из члана 2. тачке 6. 7. 
и 8. ове одлуке, ако у складу са посебним актом 
скупштине града Панчева испуне услове да користе 
права предмете и услуге за које се плаћају локалне 
комуналне таксе. 

Корисници права предмета и услуга из 
члана 2. тачке 6. 7. и 8. ове Одлуке који наставе 
коришћење површине јавне намене за преостало 
време из уговорно-правног односа, у обавези су да 
од 01.01.2014. године, плаћају локалну комуналну 
таксу, по основу Решења Секретаријата за пореску 
администрацију Градске управе града Панчева, а да 
доспеле обавезе за пословну годину 2013. изврше 
по основу уговорно-правног односа. 

ЈП “Дирекција” је у обавези да Секретаријату 
за пореску администрацију достави Одлуку о 
коришћењу површине јавне намене, најкасније до 
31.01.2014. године. 

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. 
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 на пословном простору, које упућује на то да 
правно или физико 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. 

Такса се плаћа за сваку истакнуту фирму ван 
пословног објекта. 

2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су 
правна и физика лица. 

3. Предузетници и правна лица која су према 
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закону којим се уређује рачуноводство разврстана 
у мала правна лица, која су у претходној пословној 
години остварили приход до 50.000.000 динара, од 
01.10.2012. године не плаћају комуналну таксу за 
истицање фирме на пословном простору. 

4. комунална такса за истицање фирме на 
пословном простору, коју чини 1,5 (једна и по) 
просечна зарада по запосленом остварена на 
територији града Панчева у периоду јануар - август  
2012 године увећана за 5,5% пројектоване инфлације 
за 2014. годину на годишњем нивоу износи: 
У насељеном месту Панчево 103.232,00
У насељеним местима на територији 
града Панчева 

51.616,00

5. Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 
и мала правна лица, и предузетници који обављају 
делатност: банкарство, казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских 
услуга годишњу таксу на фирму плаћају у 
петоструком износу односно у износу од:

- у насељеном месту Панчеву 516.160,00 
динара.

- у насељеним местима на територији града 
Панчева 258.080,00 динара.

6. Правна лица која су према закону којим се 
уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 
и мала 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; 

и 
- електропривреде
- ноћних барова и дискотека,
годишњу таксу на фирму плаћају у 

четвороструком износу односно у износу од:
- у насељеном месту Панчеву 412.928,00 

динара.
- у насељеним местима на територији града 

Панчева 206.464,00 динара.

7.  Осталим правним лицима,такса на фирму,  
умањује се у  одређеном проценту  и износи: 
- Велика правна лица за 10%, 92.909,00 дин.
- Средња правна лица за 30%, 72.262,00 дин.
- Мала правна лица 
и предузетници са 
приходом већим од 
50.000.000,00 динара 

за 80%; 20.646,00 дин.

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.). 

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 и малим правним лицима која имају 
годишњи приход преко 50.000.000 динара 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 . 

10. Пословне јединице правних лица и 
предузетника који су разврстани у велика и средња 
правна лица, као и предузетницима и малим 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 и мала 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 и мала 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 
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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 31.12.2013. 
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 - 1.570 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 - 2.100 
динара, 

- средње теретно возило које има највећу 
дозвољену носивост која прелази 5 t али не прелази 
12 t - 3.670 динара, 

- тешко теретно возило чија највећа дозвољена 
носивост прелази 12 t - 5.240 динара, 

2. за теретне и радне приколице (за путничке 
аутомобиле) - 520 динара; 

3. Категорија М1 - путничко возило: 
- до 1.150 cm³ - 520 динара, 
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - 1.050 динара, 
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ - 1.570 динара, 
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ - 2.100 динара, 
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ - 3.150 динара, 
- преко 3.000 cm³ - 5.240 динара; 
4. Категорија L - мопед и мотоцикл: 
- мопед до 50 cm³ - 420 динара 
- мотоцикл преко 50 cm³ до 125 cm³ - 420 дин., 
- мотоцикл преко 125 cm³ до 250 cm³ - 630 дин., 
- мотоцикл преко 250 cm³ до 500 cm³ - 1.050 дин., 
- мотоцикл преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - 1.260 дин. 
- мотоцикл преко 1.200 cm³ - 1.570 динара; 
5. Категорија М - возила за превоз путника: 
- 50 динара по регистрованом седишту; 
6. Категорија О - прикључно возило: 
- лако прикључно возило чија највећа дозвољена 

носивост не прелази 0,75 t и мало прикључно возило 
које има највећу дозвољену масу која прелази 0,75 t 
али не прелази 1 t - 420 динара, 

- мало прикључно возило које има највећу 
дозвољену носивост која прелази 1 t али не прелази 
3,5 t и средње прикључно возило које има највећу 
дозвољену носивост која прелази 3,5 t али не 
прелази 5 t - 730 динара, 

- средње прикључно возило које има највећу 
дозвољену носивост која прелази 5 t али не прелази 
10 t – 1.000 динара, 

- велико прикључно возило које има највећу 
дозвољену носивост која прелази 10 t али не прелази 
12 t - 1.360 динара, 

- велико прикључно возило чија највећа 
дозвољена носивост прелази 12 t - 2.100 динара; 

7. Категорија N - вучно возило (тегљач): 
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.570 

динара, 
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - 2.100 

динара, 
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - 

2.620 динара, 
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - 

3.150 динара, 
- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.200 

динара; 
8. Специјална возила (радна возила, специјална 

адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјализована возила 
за превоз пчела) - 1.050 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”. 

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за 
возила за која се не плаћа накнада за употребу 
путева, сходно Закону о јавним путевима .

Таксу из овог тарифног броја не плаћају војни 
инвалиди, цивилни инвалиди рата и инвалиди рада 
са 80% или више процената телесног оштећења 
или код којих постоји телесно оштећење које има 
за последицу неспособност доњих екстремитета 
(ногу) од 60% или више процента, ако им служе за 
личну употребу.

Тарифни број 3 
1. За држање средстава за игру - “забавне игре” 

утврђује се такса дневно, и то: 
 динара 
- по апарату за забавне игре (компјутери, 
флипери, билијар и сл.) 

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. 
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Тарифни број 4 
   3а коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима на подручју града Панчева, утврђује се комунална такса сразмерно времену коришћења, 
и то:

1.

за плаћање паркинга путничких, комби и теретних возила до 1 t носивости врши се 
куповином паркинг карата или слањем СМС-а. СМС порука садржи регистарски 
број возила и шаље се на следеће бројеве:

дин.

9131 - прва зона (сат)-(максимално задржавање 120 минута) 30,53
9132 - друга зона (сат)-(максимално задржавање 240 минута) 24,42
9133 - трећа зона (цео дан) 73,26
9134 - трећа зона (сат) 18,31

2.

за плаћање повлашћене паркинг карте за физичка и правна лица која имају пријаву 
пребивалишта односно седиште предузећа унутар једне од зона и да се возило води 
на подносиоца захтева што физичка лица доказују личном картом и саобраћајном 
дозволом а правна лица изводом из АПР-а не старијим од 6.месеци, потврдом из 
ПИБ регистра, уговором о закупу или куповином локала унутар зоне. Карта се 
издаје на минимум 1. месец и важи за неограничено паркирање унутар зоне за коју 
се подноси захтев а максимум до истека регистрације:
- физичка лица за прву, другу или трећу зону 306,00
- правна лица за прву зону 1.954,00
- правна лица за другу зону 1.709,00
- правна лица за трећу зону 1.466,00

3.

за плаћање претплатне паркинг карте имају права сва физичка и правна лица 
са пребивалиштем односно седиштем предузећа на територији града Панчева. 
Подносилац захтева не мора бити власник возила, већ захтев може поднети 
са овлашћењем. Карта се издаје на минимум месец дана, а максимум до истека 
регистрације и издаје се за другу или трећу зону и корисник се може неограничено 
паркирати у зони коју је изабрао. Физичка лица подносе личну карту, саобраћајну 
дозволу и овлашћење, а правна лица изводом из АПР-а не старијим од 6.месеци, 
потврдом из ПИБ регистра, уговором о закупу или куповини пословног простора:
физичка лица за другу зону 1.221,00
правна лица за другу зону 3.053,00
физичка лица за трећу зону 854,00
правна лица за трећу зону 2.442,00

4.

за плаћање комбиноване паркинг карте имају право сва физичка и правна лица која 
имају пребивалиште, односно седиште на територији града Панчева. Подносилац 
захтева не мора бити власник возила, већ захтев може поднети са овлашћењем 
и издаје се за другу и трећу зону и корисник се може неограничено паркирати у 
зони коју је изабрао. Карта се издаје на минимум 1. месец а максимум до истека 
регистрације. Физичка лица подносе личну карту, саобраћајну дозволу , а правна 
лица извод из АПР-а не старијим од 6.месеци, потврду из ПИБ регистра, уговор о 
закупу или купопродајни уговор за пословни простор.
физичка лица 1.831,00
правна лица 4.274,00

5.

за плаћање повлашћене паркинг карте за особе са инвалидитетом имају право особе 
са инвалидитетом за зону по слободном избору са пребивалиштем на територији 
града Панчева и којима је од стране надлежног органа града Панчева признато право 
на знак приступачности. Повлашћена паркинг карта се може издати искључиво за 
возило у својини подносиоца захтева:
- пунолетног инвалидног лица и
- родитеља, стараоца или усвојиоца који са инвалидним лицем живи у заједничком 
домаћинству ( за малолетна лица и лица лишена пословне способности)
за било коју зону 306,00

6.

за плаћање сезонске повлашћене паркинг карте за физичка лица која немају 
пребивалиште на територији града Панчева или на територији Републике Србије, 
а долазе у посету код лица која имају пребивалиште на подручју неке од паркинг 
зона.
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Карта се издаје за период од једног месеца уз подношење фотокопије личне карте 
власника возила, фотокопијe саобраћајне дозволе, фотокопијe личне карте лица 
код кога подносилац захтева долази у посету, изјавe лица које прима посету да ће 
подносилац захтева боравити код њега
за било коју зону 306,00

7.

за паркирање теретних возила и аутобуса
- за 12 часова 211,00
- за 24 часа 580,00
- за возила са страним таблицама до 24 часа 2.637,00

8.

за смештање возила на отвореним површинама
-путничко возило 95,00
- комби возило 116,00
-аутобуси 844,00

9. За коришћење обележених места на такси станици по ауто такси возилу месечно 333,00

10.

За раскопавање посебних паркиралишта ради извођења грађевинских 
радова, полагања подземне инфраструктуре и слично и заузеће грађевинским 
материјалом
- прва зона 427,44
- друга зона 341,92
- трећа зона 256,41

11. За паркирање се плаћа такса у свим зонама 
у времену које одреди Градско веће, на предлог ЈКП 
“Хигијена“ Панчево - којој су Одлуком о уређењу 
саобраћаја на територији града Панчева поверени 
послови обављања послова наплате и контроле 
наплате комуналне таксе за коришћење посебних 
паркиралишта.

12. Места на којима се за паркирање и 
заустављање моторних возила и њихових 
приколица наплаћује такса из овог тарифног броја, 
одређује орган Градске управе надлежан за послове 
саобраћаја.

13. Таксу из тачке 1-8 овог тарифног броја плаћа 
возач паркираног возила на одређеним местима.

14. Кориснику паркинг места издаје се налог 
за плаћање дневне карте у износу од 796.08 динара 
ако:

1. не истакне паркинг карту на ветробранско 
стакло возила,

2. користи паркинг карту која не одговара зони 
паркирања,

3. прекорачи дозвољено време паркирања,
4. у паркинг карту унесе нетачне податке о 

времену коришћења паркирања или на други начин 
доведе у заблуду контролора.

Кориснику паркинг места издаје се налог 
за плаћање дневне карте у износу од од 1.137.29 
динара ако:

1. не плати коришћење паркинг простора,

Налог за плаћање дневне карте издаје контролор 
ЈКП “Хигијена” Панчево - којој су Одлуком о 
уређењу мирујућег саобраћаја на територији 
града Панчева поверени послови управљања и на 
одговарајући начин га причвршћује за возило, чиме 
се сматра да је налог уручен, евентуално касније 
уништење или губитак дневне карте не утиче на 
ваљаност извршене доставе.

Корисник паркиралишта дужан је да поступи 
по примљеном налогу и плати дневну карту у року 
од осам дана на начин назначен у налогу.

Корисник по основу дневне карте стиче право да 

до краја времена наплате за конкретни дан паркира 
возило у свим зонама на територији Града.

15. Таксу за паркирање возила не плаћају:
- особе са инвалидитетом чији су екстремитети 

битни за управљање возилом оштећени најмање 
60%, остала инвалидна лица са најмање 70% 
инвалидности, лица са оштећењем карлице, 
лица са више од 50% оштећења вида, лица на 
дијализи, лица оболела од дистрофије, параплегије, 
квадриплегије и церебралне парализе, која за 
кретање користе инвалидска колица, ратни и 
мирнодопски војни инвалиди и цивилни инвалиди 
рата до IV групе инвалидности и родитељи, 
односно стараоци инвалидне деце са оштећењима 
доњих екстремитета и карлице као и слепе деце, 
под условом да похађају школу, факултет или да су 
смештена у установу за дневни боравак или да иду 
на рехабилитацију или редован лекарски преглед на 
посебно обележеним местима за паркирање возила 
особе са инвалидитетом на подручју Града;

- трудница или члан заједничког домаћинства 
на посебним паркиралиштима на територији 
Града, осим на местима резервисаним за инвалиде 
са ограничењем на једно возило по домаћинству. 
Возило мора да има посебну налепницу издату од 
Агенције за саобраћај градске управе Града Панчева 
- знак за означавање возила труднице (рода у лету 
са завежљајем у 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 важења и иста мора бити истакнута у предњем 
десном углу ветробранског стакла возила.

- за време интервенције за возила: здравствених 
и социјалних установа, Полиције, Војске Србије, 
државних органа и организација, органа и 
организација територијалне аутономије, локалне 
самоуправе и комуналних служби.

16.У име и за рачун буџета града Панчева, 
наплаћују таксу из:

тачке 1. овог тарифног броја
-привредна друштва регистрована за послове 

телекомуникација
-привредна друштва регистрована за трговину 
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на мало, продају штампе, и др.
тачке 2.-6 и 8. овог тарифног броја
- ЈКП “Хигијена” Панчево - којој су Одлуком 

о уређењу саобраћаја на територији града Панчева 
поверени послови обављања послова наплате и 
контроле наплате комуналне таксе за коришћење 
посебних паркиралишта.

тачке 7. овог тарифног броја
- ЈКП “Аутотранспорт“ Панчево 
тачке 9. овог тарифног броја
-Секретаријат за привреду и економски развој 

Градске управе града Панчева, 
17.Такса из тачке 9. за коришћење такси станице 

плаћа се унапред за период за који се издаје такси 
дозвола, а утврђује је Секретеријат за привреду и 
економски развој.

18.Такса из тачке 10. обрачунава се дневно за 
период коришћења и плаћа се унапред најдуже до 
краја текуће године и исту наплаћује у име и за рачун 
буџета града Панчева ЈКП “Хигијена” Панчево - 
којој су Одлуком о уређењу саобраћаја на територији 
града Панчева поверени послови обављања послова 
наплате и контроле наплате комуналне таксе за 
коришћење посебних паркиралишта.

19. Контролу и евиденцију прихода а на основу 
достављеног акта надлежног Секретаријата, 
односно субјеката према којима град Панчево 
врши права оснивача побројаних у тачкама од 1 до 
10 врши Секретаријат за пореску администрацију 
Градске управе града Панчева.

20.Ако корисник паркиралишта не плати 
дневну карту, ЈКП “Хигијена” Панчево - којој су 
Одлуком о уређењу саобраћаја на територији града 
Панчева поверени послови обављања послова 
наплате и контроле наплате комуналне таксе за 
коришћење посебних паркиралишта- припрема 
комплетну документацију неопходну за покретање 
прекршајног поступка са захтевом за покретање 
прекршајног поступка против конкретног корисника 
простора за паркирање и наведено доставља 
Секретаријату за пореску администрацију, како 
би исти поднео захтев за покретање прекршајног 
поступка надлежном Суду.“ 

Корисником у смислу ове тачке сматра се 
власник возила који је евидентиран у одогварајућим 
евиденцијама МУП-а према регистарским ознакама 
возила.

21. За паркирање теретних моторних возила 
на неуређеним површинама на подручју града 
Панчева, на основу решења Агенције за саобраћај 
Секретаријат за пореску администрацију, утврђује 
комуналну таксу сразмерно времену коришћења, и 
то:

 динара 
- за паркирање теретних 
моторних возила на неуређеним    
површинама месечно 2.110.00

   
Тарифни број 5 
1. За коришћење слободних површина за 

кампове, постављање шатора или других објеката 
привременог коришћења утврђује се комунална 
такса сразмерно времену коришћења, а за сваки 
квадратни метар заузете површине дневно  9,00 
динара. 

2. Комуналну таксу из овог тарифног броја 
плаћа корисник површине за постављање кампова, 
шатора и других сличних објеката, пре постављања 
истих. 

3. Секретаријат за пореску администрацију, 
вршиће утврђивање, контролу и наплату комуналне 
таксе за коришћење слободних површина за 
кампове, постављање шатора или других објеката 
привременог коришћења, а по претходно издатом 
мишљењу Туристичке организације Панчево, након 
стицања законских услова за остваривање ових 
прихода.

Тарифни број 6 
Предузетници 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 
пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 
дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 
динара, не плаћају локалну комуналну таксу 
за коришћење рекламних паноа, укључујући и 
истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 
граду Панчеву (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.). 

Локална комунална такса за коришћење 
рекламних паноа, укључујући и истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора на 
објектима и просторима који припадају граду 
Панчеву (коловози, тротоари, зелене површине, 
бандере и сл.) на годишњем нивоу за правна 
лица и предузетнике плаћа се у износима од 20% 
прописаног износа за плаћање таксе на фирму из 
Тарифног броја 1, зависно од тога да ли су разврстани 
у велика, средња и мала правна лица и предузетнике 
и зависно од делатности које обављају. 

Обвезнике и локације за коришћење права, 
предмета и услуга на територији града Панчева 
из овог тарифног броја утврђује ЈП “Дирекција 
за изградњу и уређење Панчева” Панчево и акт 
доставља Секретаријату за пореску администрацију 
ради доношења решења о утврђивању таксе. 

Комунална такса по овом тарифном броју 
утврђује се сразмерно времену коришћења а плаћа 
у року од 8 дана од дана достављања решења.

Тарифни број 7 
За коришћење простора на јавним површинама 

или испред пословних просторија у пословне 
сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности, од сваког целог или започетог 
квадратног метра коришћеног простора утврђује се 
такса на месечном нивоу, и то: 

1. Такса за киоск до 7 метара квадратних по 
метру квадратном заузете површине, на месечном 
нивоу износи: 

ЗОНА Јавна површина Цена дин/ m² 
прва до 7 m²  844,00
друга до 7 m²  717,00
трећа до 7 m²  591,00

четврта до 7 m²  464,00
пета до 7 m²  338,00

2. Такса за киоск површине преко 7 метара квадратних 
за првих 7 метара квадратних обрачунава се по 
износима наведеним у ставу 2. овог тарифног броја, 
а за преосталу површину киоска месечна такса по 
метру квадратном заузете површине износи: 
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ЗОНА Јавна 
површина Цена дин/ m² 

прва преко 7 m²  760,00
друга преко 7 m²  633,00
трећа преко 7 m²  506,00
четврта преко 7 m²  380,00
пета преко 7 m²  253,00

3. Такса за постављање 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 постављање отворених башти 
и отворених угоститељских садржаја на делу 
посебно обележеног паркинг простора наплаћује се 
у двоструком износу утврђене таксе из тачке 3. овог 
тарифног броја. 

5. Такса за постављање тенди, надстрешница 
за баште, затворених башти и уз остале објекте на 
површинама јавне намене по метру квадратном на 
месечном нивоу износи: 
ЗОНА Цена дин/ m² 
прва  47,00
друга  40,00
трећа 33,00
четврта  25,00
пета  19,00

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

6. Такса за постављање монтажно-демонтажне 
јавне говорнице по јавној говорници 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 постављање објеката за извођење 
забавних програма, осим за дечије аутомобиле 
за изнајмљивање по метру квадратном дневно 
износи: 
ЗОНА Цена дин/ m² 
прва 15,00
друга  13,00
трећа 11,00
четврта  9,00

пета  7,00

8. Такса за коришћења Јавне површине за вожњу 
дечијих аутомобила, мотора и сл. за изнајмљивање, 
такса се плаћа по возилу на месечном нивоу и 
износи: 
ЗОНА Цена дин/возило 
прва 1.688,00
друга 1.435,00
трећа 1.182,00
четврта 928,00
пета  675,00

9. Месечна такса за коришћење Јавне површине за 
период дужи од 30 дана на делу уличног тротоара 
или платоа ради постављања покретних објеката и 
уређаја (аутомати, фрижидери, расхладне витрине, 
покретне рекламне витрине, уређаји за печење 
и 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, фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске 
табле, чилери и слично) плаћа се: 
ЗОНА Цена дин/ m² 
прва 1.688,00
друга 1.435,00
трећа 1.182,00
четврта 928,00
пета  675,00

10. Дневна такса за коришћење површине јавне 
намене за период краћи од 30 дана по метру 
квадратном на делу уличног тротоара или платоа 
ради постављања покретних објеката и уређаја 
(аутомати, фрижидери, расхладне витрине, 
покретне рекламне витрине, уређаји за печење 
и 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, фитнес мобилијар, скејт паркови, шаховске 
табле, чилери  и слично) плаћа се: 
ЗОНА Цена дин/ m² 
прва  112,00
друга  95,00
трећа 78,00
четврта  61,00
пета  44,00

11. Локална комунална такса по овом тарифном 
броју плаћа се до 15. у месецу за претходни месец, по 
решењу Секретаријата за пореску администрацију, 
а на основу достављеног акта надлежног 
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Секретаријата, Агенције, односно субјеката према 
којима град Панчево врши права оснивача. 

Акт за коришћење простора на јавним 
површинама који се доставља Секретаријату за 
пореску администрацију мора да садржи следеће 
податке пореског обвезника: 

- за правна лица: порески идентификациони 
број, матични број правног лица , седиште правног 
лица из АПР-а; 

- за предузетнике и физичка лица: порески 
идентификациони број, ЈМБГ, матични број радње, 
адреса пребивалишта из личне карте, назив радње 
са седиштем из АПР-а, број пасоша и евиденциони 
број за стране држављане и број одговарајуће 
исправе за избегла, прогнана и расељена лица. 

12. Локална комунална такса из овог тарифног 
броја не плаћа се за коришћење простора на јавним 
површинама ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности. 

Ако се поред штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната 
и домаће радиности продаје и нека друга роба, онда 
се таксе плаћају у целокупно прописаном износу из 
овог тарифног броја. 

13. Локалну комуналну таксу из овог тарифног 
броја за повремено коришћење простора на 
јавним површинама на покретним објектима 
(вашари, сајмови, изложбе и друге традиционалне 
манифестације) хуманитарне, верске и друге 
регистроване непрофитне организације плаћају у 
висини 50% од прописаног износа.

14. Када се као подносиоци захтева за 
постављање мањих монтажних покретних и других 
објеката привременог карактера на површинама 
јавне намене, појављују правна лица, предузетници 
и физичка лица чије су делатности: регистрована 
пољопривредна газдинства, спортске организације, 
политичке странке, синдикати, цркве, верске 
заједнице, недобитна удружења а за потребе 
организовања манифестација од интереса за град 
Панчево, које се финансирају делом из буџета града 
Панчева као и за хуманитарне акције комунална 
такса се умањује за 99%.

   
Тарифни број 8 
   За заузеће јавне површине грађевинским 

материјалом и за извођење грађевинских радова до 
30 дана, дневно по метру квадратном такса износи: 

1. 
ЗОНА Цена дин/ m² 
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 врши у времену од 15. марта до 
15. новембра такса се плаћа дневно по квадратном 
метру у следећим износима: 

ЗОНА Цена дин/ m² 
прва 29,00
друга 25,00
трећа 21,00

четврта 17,00
пета 13,00

3. При заузимању Јавних површина које захтева 
забрану кретања возила и пешака и паркирања возила, 
а на основу елабората израђеног по претходној 
сагласности управљача пута и прибављању решења 
о затварању саобраћаја Агенције за саобраћај 
Градске управе града Панчева, такса се плаћа 
дневно по квадратном метру дела површине заузете 
извођењем радова, и то: 

- уколико се затварање саобраћаја односи на 
коловоз у улицама у којима саобраћају возила 
градског превоза у износу од 44,60 динара, 

- уколико се затварање саобраћаја односи 
на коловоз у осталим улицама у износу од  26,52 
динара, 

- уколико се врши затварање пешачког саобраћаја 
на тротоарима у износу од 18,08 динара. 

4. Такса из овог тарифног броја повећава се 
за 50% уколико се дозвољени рок од 30 дана за 
раскопавање, односно заузимање јавних површина 
продужава за 15 дана, а уколико се рок продужи 
више од 15 дана, такса се повећава за 100%. 

5. Таксу из тачке 1. овог тарифног броја плаћа 
инвеститор објекта, на основу скице заузећа са 
исказаном површином заузећа и одлуке о коришћењу 
јавне површине издате од стране ЈП “Дирекције за 
изградњу и уређење Панчева” Панчево. 

6. Таксу из тачке 2. и 3. овог тарифног броја плаћа 
инвеститор, који је уз захтев обавезан да достави 
скицу заузећа са исказаном површином заузећа 
овереном од стране одговорног пројектанта, одлуке 
о коришћењу јавне површине издате од стране 
ЈП “Дирекције за изградњу и уређење Панчева” 
Панчево и грађевинске дозволе или одобрења за 
извођење радова у складу са Законом о планирању 
и изградњи. 

7. Такса из тачке 2. и 3. овог тарифног броја не 
плаћа се ако се раскопавање, односно заузимање 
јавне површине врши због реконструкције 
коловоза, тротоара или друге јавне саобраћајне 
површине, као и приликом извођења радова 
јавних и јавно комуналних предузећа на 
изградњи или реконструкцији објеката комуналне 
инфраструктуре. 

8. Таксу из овог тарифног броја, утврђује 
решењем Секретаријат за пореску администрацију 
на основу документације наведене у тачки 3. 5. и 6. 
овог тарифног броја односно захтева странке. 

9. Комунална такса по овом тарифном броју 
утврђује се сразмерно времену коришћења а плаћа 
у року од 8 дана од дана достављања решења.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                                                                   
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                                         
ГРАД  ПАНЧЕВО
СКУПШТИНA ГРАДА 
КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ
БРОЈ: II-04-06-1/2014-1
Панчево,  22.1.2014. године     

                                    ПРЕДСЕДНИК  КОМИСИЈЕ        
 Гордана Топић, с.р.
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Градска управа  
Секретаријат за пореску администрацију 

 
       O        201__   

 
1.  O TAK   
 

 
 

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.    (  )     
 

        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.       01.01.-31.12.201__.  (  000 )             
 
4.                                                                      
4.1. ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ 
4.2. СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ 
4.3. МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ     
             
5.            
(  , ,         

) –     ,        
 . 

 

. .        
. 

 . 
. . 

5.1     

5.2     

5.3     

5.4     

5.5     

 :     9.            
           15      ( .   

 ,    ,     ....). 
 

5.     
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

   
             : 

 
 ________________________        ___________________________           . .       ________________________________ 
               (место)                                                               (датум)                                                                  (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве)         
 

   ,        
                   Потврда о пријему пријаве 
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Градска управа  
Секретаријат за пореску администрацију 

 
       O          201__   

 
1.  O TAK   
 

 
 

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.        
 

         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.          
 

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     

 :     9.            
           15     . 

 

5.     
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

   
             : 

 
 ________________________        ___________________________           . .       _______________________________ 
               (место)                                                               (датум)                                                                 (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве)          
 

   ,        
                    
Потврда о пријему пријаве 
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