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На основу члана 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број
62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013-усклађени дин. изн.,125/2014-усклађени дин. изн., 95/2015-усклађени дин.
изн., 83/2016,91/2016-усклађени дин. изн., 104/2016- др.закон, 96/2017-усклађени дин. изн., 89/2018усклађени дин. изн., 95/2018-др.закон, 86/2019-усклађени дин. изн. и 126/2020-усклађени дин. изн.) и члана
40. став 1. тaчкa 3. Статута општине Пландиште („Сл. лист општине Пландиште“, број 30/2018), Скупштина
општине Пландиште на седници одржаној 18.12.2020. године донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се и утврђују локалне комуналне таксе, за коришћење права, предмета и
услуга на територији општине Пландиште.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору;
2. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина;
Локалне 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 установа и организација које оснива јединица локалне самоуправе.
Члан 4.
Висина локалне комуналне таксе утврђује се у различитим износима у зависности од врсте
делатности, површине и техничко употребних карактеристика објеката и по деловима територије, односно у
зонама у којима се налазе објекти, предмети и врше услуге за које се плаћају таксе.
Члан 5.
Зоне у општини Планиште, у смислу ове Одлуке, ако појединачним тарифним бројем није другачије
прописано, су:
Прва зона обухвата део насеља Пландиште и то улицу Војводе Путника од улице
Синђелићеве до улице Обилићеве, улицу Карађорђеву и улицу Хајдук Вељка од улице Војвођанске
до улице Илинденске;
Друга зона обухвата остали део насеља Пландиште;
Трећа зона обухвата територију насељених места Барице, Велика Греда, Јерменовци, Маргита
и Хајдучица;
Четврта зона обухвата територију насељених места Банатски Соколац, Велики Гај, Дужине,
Купиник, Марковићево, Милетићево и Стари Лец.
Члан 6.
Комуналне таксе се плаћају по таксеној тарифи која је саставни део Одлуке, по решењу надлежног
органа за коришћење права, предмета и услуга на подручју општине.
Члан 7.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да поднесе пријаву надлежној Општинској управи
општине Пландиште, пре почетка коришћења права, предмета и услуга за чије коришћење је прописано
плаћање локалне комуналне таксе.
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави Општинској управи у
року од 15 дана од дана настанка промене.
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Члан 8.
Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву, таксена обавеза ће се утврдити на
основу података којима располаже надлежан орган или путем инспекцијског надзора.
Члан 9.
1. Наплата локалне комуналне таксе из члана 3. став 1. тачка 1. врши Одсек локалне пореске
администрације општине Пландиште;
2. Наплату локалне комуналне таксе из члана 3. став 1. тачке 2. у корист Буџета општине Пландиште
врши МУП Србије,ПУ Панчево-ПИ Пландиште приликом регистрације моторних возила;
Члан 10.
Локалне комуналне таксе утврђене овом Одлуком приход су општинског буџета.
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, наплате, застарелости, рокова за
плаћање и осталог што није посебно уређено овом одлуком сходно се примењују одредбе Закона
о пореском поступку и пореској администрацији.
Члан 11.
Уплата прихода од такси вршиће се на одговарајуће уплатне рачуне прописане Правилником о
условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна (“Службени
гласник РС“, бр.16/2016...и 68/2019).
Члан 12.
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа општине Пландиште, а
инспекцијски надзор врши пореска инспекција.
Члан 13.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама на
територији општине Пландиште („Сл. лист Општине Пландиште“, број 7/13, 23/14, 28/18 и 11/19).
Члан 14.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине
Пландиште“, a примењује се од 01.01.2021.године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ПЛАНДИШТЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 434-8/2020- I
Дана: 18.12.2020. године
Пландиште
ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Горан Доневски, дипл.економиста, с.р.

Стр -644-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 32

18.12.2020.

ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору, такса се утврђује годишње по зонама, и то:
1) Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
микро и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства,
осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на
велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга,
електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних
барова и дискотека), а који имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара - не плаћају локалну комуналну
таксу за истицање фирме на пословном простору;
2) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна
лица, као и предузетници, микро и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара
(осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица,
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским
производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)
- плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору највише до две
просечне зараде и то:
прва зона
- 45.000,00 динара
друга зона
- 37.500,00 динара
трећа зона
- 30.000,00 динара
четврта зона - 15.000,00 динара
3) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна
лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и
трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима,
производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница,
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека)
- плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору највише до три
просечне зараде и то:
прва зона
- 90.000,00 динара
друга зона
- 75.000,00 динара
трећа зона
- 45.000,00 динара
четврта зона 0,00 динара
4) Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња,
мала и микро правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају
делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте,
производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и
телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских
услуга и ноћних барова и дискотека
- плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору највише до десет
просечних зарада и то:
прва зона
- 150.000,00 динара
друга зона - 150.000,00 динара
трећа зона - 90.000,00 динара
четврта зона - 50.000,00 динара
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Изузев поштанских, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и
ноћних барова и дискотека плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору
највише до десет просечних зарада и то:
прва зона
- 90.000,00 динара
друга зона
- 90.000,00 динара
трећа зона
- 37.500,00 динара
четврта зона - 15.000,00 динара
Под просечном зарадом сматра се просечна зарада по запосленом остварена на
територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар-август године која претходи години за
коју се утврђује комунална такса за истицање фирме на пословном простору, према подацима
републичког органа надлежног за послове статистике.
Напомена: Под фирмом у смислу ове одлуке сматра се сваки истакнути назив или име које упућује
на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност. Ако се на једном пословном објекту налази
више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.
Уколико правно или физичко лице обавља делатност у више пословних објеката у истој зони,
комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају за први објекат у износу утвђеном овим тарифним бројем, а
за сваки наредни објекат такса се умањује за 80% од износа утврђеног овим тарифним бројем.
Спортски клубови, удружења грађана, хуманитарне организације и слично, ослобађају се плаћања
таксе за истицање фирме.
За време трајања привремене одјаве обављања делатности, обвезник комуналне таксе не плаћа
комуналну таксу по овом тарифном броју.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају сва новооснована правна лица и радње за календарску
годину у којој су уписани у одговарајући регистар.
Новоосновани обвезник комуналне таксе из овог тарифног броја који запосли и то:
- од 1 до 10 радника, не плаћа комуналну таксу по овом тарифном броју и наредне две
године;
- од 10 до 20 радника, не плаћа комуналну таксу по овом тарифном броју и наредне три
године;
- од 20 и више радника, не плаћа комуналну таксу по овом тарифном броју и наредних
пет година.
Таксени обвезници су у обавези да Локалној пореској администрацији пријаве коришћење права из
овог тарифног броја подношењем пријаве која је саставни део ове Одлуке, и подношењем завршног рачуна
за претходну годину до 31.03.текуће године.
Таксена обавеза по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу, а доспева квартално.
Тарифни број 2.
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина,
утврђује се годишња такса и то:
Највиши износ локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у следећим
највишим износима:
1. за теретна возила:
- за камионе до 2 т носивости – 1.780,00 динара
- за камионе од 2т до 5т носивости – 2.370,00 динара
- за камионе од 5т до 12т носивости – 4.130,00 динара
- за камионе преко 12т носивости - 5.900,00 динара
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2. за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) – 590,00 динара
3. за путничка возила:
- до 1.150цм3 - 590,00 динара
- преко 1.150цм3 до 1.300 цм3 – 1.170,00 динара
- преко 1.300цм3 до 1.600цм3 – 1.770,00 динара
- преко 1.600цм3 до 2.000цм3 – 2.370,00 динара
- преко 2.000цм3 до 3.000цм3 – 3.570,00 динара
- преко 3.000цм3 – 5.900,00 динара
4. за мотоцикле:
- до 125цм3 - 470,00 динара
- преко 125цм3 до 250цм3 - 700,00 динара
- преко 250цм3 до 500 цм3 - 1.170,00 динара
- преко 500цм3 до 1.200 цм3 - 1.440,00 динара
- преко 1.200цм3 - 1.770,00 динара
5. за аутобусе и комби бусеве до 50,00 динара по регистрованом седишту
6. за прикључна возила – теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за
превоз одређених врста терета:
- 1т носивости - 480,00 динара
- од 1т до 5т носивости - 820,00 динара
- од 5т до 10т носивости – 1.120,00 динара
- од 10т до 12т носивости - 1.550,00 динара
- носивости преко 12т – 2.370,00 динара
7. за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.770,00 динара
- чија је снага мотора од 66-96 киловата - 2.370,00 динара
- чија је снага мотора од 96-132 киловата - 2.980,00 динара
- чија је снага од 132-177 киловата - 3.570,00 динара
- чија је снага мотора преко 177 киловата - 4.740,00 динара
8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела - 1.170,00 динара.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна средства
инвалидних и хендикепираних лица са 80% и више телесног оштећења ако им возило служи за личну
употребу.
Највиши износи локалне комуналне таксе из става 1.ове тарифе 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 локалне комуналне таксе,
у складу са ставом 2. ове тарифе основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши
износи локалне комуналне таксе.
Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене највише
износе локалне комуналне таксе из става 1. ове тарифе. Објављени усклађени највиши износи локалне
комуналне таксе из претходног става примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије“.

Стр -647-

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ПЛАНДИШТЕ

Број: 32

18.12.2020.

ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ ЗА
ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ НА ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ
ЗА 20__.ГОДИНУ

ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ
ПИБ
ЈМБГ, Матични број
Шифра делатности
Назив делатности________________________________________________________
Назив__________________________________________________________________
(привредног субјекта)
Седиште
___________________________________________________________
Адреса (улица и број) ____________________________________________________
Почетак обављања делатности
(истакнуће фирме) _______________________________________________________
Одговорно лице _________________________________________________________
Лице за контакт __________________________ Телефон _______________________
Текући рачун _____________________________Банка _________________________
Величина правног лица
мало
средње
велико (заокружити)
Основ права коришћења пословног простора
својина
закуп
Име и адреса власника пословног простора __________________________________
________________________________________________________________________
Књиговодство
самостално
агенцијски
Лице за контакт___________________________Телефон_______________________
Пословне јединице на територији Општине Пландиште
Ред.бр.
Назив улице
Број
Место
Месна заједница
1
2
3
4
5
Уз пореску пријаву доставити:
- одлуку о разврставању правног лица (велико, средње, мало)
- завршни рачун за претходну годину
У_______________
Дана____________
М.П.
_____________________
Подносилац пријаве

