
ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ 

                   На основу члана 7. став 1. члана 11. став 1. и члана 18. Закона о 

финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр.62/06, 47/11, 93/12, 

83/16 и 104/16) и члана 37. став 1. тачка 26. Статута општине Инђија-пречишћен 

текст („Службени лист општине Инђија“, број 9/13), 

      Скупштина општине Инђија на седници одржаној дана _________   2017. 

године, донела је  

 

 

 

О Д Л У К У 

О  ЛОКАЛНИМ  КОМУНАЛНИМ  ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

 Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине 

Инђија и утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања 

локалне комуналне таксе. 

 

Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе  јесте корисник права, предмета и услуга 

за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

 

Члан 3. 

 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или 

услуге за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје 

док траје коришћење права, предмета или услуге.  

 

Члан 4. 

 Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, 

предмета или услуга из члана 6. став 1. тачка 2. 4. 6. и 7. за чије је коришћење 

прописано плаћање локалне комуналне таксе, прибави решење Општинске управе-

Одељења за урбанизам, комунално- стамбене послове и заштиту животне средине. 

            Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да за коришћење права, 

предмета или услуга из члана 6. став 1. тачка 1  и  5, поднесе пријаву Општинској 

управи - Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, у року од 10 дана од 

дана почетка коришћења права, предмета и услуга ради утврђивања обавезе 

плаћања комуналне таксе. 

 Обвезник из става 2. овог члана  дужан је да сваку насталу промену пријави 

Општинској управи - Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода, у року од 

10 дана од настале промене. 

 

Члан 5. 

            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. 



Члан 6. 

 Локалне комуналне таксе уводе се за: 

  1.  истицање фирме на пословном простору; 

  2. 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 слично); 

  3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина; 

  4. 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; 

  5. држање средстава за игру („забавне игре“);   

  6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора 

или друге објекте привременог коришћења; 

  7. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова;  

 

Члан 7. 

 Фирма у смислу ове одлуке, јесте 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. 

 За сваку фирму истакнуту ван пословног побјекта плаћа се такса за сваку 

истакнуту фирму. 

                                                

Члан 8. 

 Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такса су изворни 

приход буџета општине. 

  

Члан 9. 

 Утврђивање, наплату  као и послове контроле наплате локалне комуналне 

таксе, врше органи наведени у Тарифи локланих комуналних такса.  

                  

Члан 10. 

 У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, наплате, камате, 

застарелости, поступка по правним лековима и осталог што није посебно уређено 

овом одлуком, примењују се одредбе закона којим се уређује порески поступак и 

пореска  администрација. 

 

Члан 11. 

 Тарифом локалних комуналних такса, која је саставни део ове одлуке, 

утврђују се локалне комуналне таксе у различитој висини , зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објекта, величине 

правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по деловима 

територије односно зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за 

које се плаћају таксе. 



Члан 12. 

 Локалне комуналне таксе утврђују се у различитој висини по зонама у 

којима се налазе објекти, предмети или врше услуге и то: 

 

              I Зона обухвата простор у границама: ул. Војводе Степе лева страна 

од кућног броја 1-41 и десна страна од кућног броја 2-40; ул. Краља Петра I лева 

страна од кућног броја 1-19 и десна страна од кућног броја 2-46; ул. Новосадска 

лева страна од кућног броја 1-39а и десна страна од кућног броја 2-32; ул. Цара 

Душана лева страна од кућног броја 1-11 и десна страна од кућног броја 2-6а; ул. 

Српскоцрквена десна страна од кућног броја 2-14; ул. Милетићева лева страна од 

кућног броја 1- 35; ул. Душана Јерковића лева страна од кућног броја 1-25б и 

десна страна од кућног броја 2-10;  ул. Југ Богдана лева страна од кућног броја 1-

19 и десна страна од кућног броја 2 - 1 6 ;  ул. Митровданска лева страна од кућног 

броја 1-11;  ул. Дунавска лева страна од кућног броја 1-25 и десна страна кућни 

број 2; ул. Београдска лева страна од кућног броја 13-39 ; ул. Светог Саве лева  

страна од кућног броја 1-7 и десна страна од кућног броја 2-28б; ул. Вука 

Караџића лева страна од кућног броја 1-7; ул. Сремска лева страна од кућног броја 

1 до улице Николе Тесле; ул. Николе Тесле десна страна кућни број 2; ул. 

Занатлијска десна страна од кућног броја 2-10а; ул. Железничка десна страна од 

Културног центра до краја спортских терена и лева страна бб, Североисточна и 

Југоисточна радна зона утврђене Планом генералне регулације насеља Инђија. 
 

  II Зона обухвата све остале просторе на подручју  насељеног места 

Инђија. 

  

  III Зона обухвата просторе осталих Месних заједница, односно 

подручја  осталих насељених места на територији општине Инђија.  

Изузетно од става 1. овог члана, зоне у којима се налазе простори за 

паркирање друмских моторних и прикључних возила., утврђују се актом 

Председника општине, у складу са Одлуком о јавним просторима за паркирање. 

 

 

Члан 13. 

            Новчаном казном у износу од 25.000 динара казниће се обвезник локалне 

комуналне таксе - физичко лице, које у прописаном року не пријави постојање 

основа за плаћање локалне комуналне таксе.            

Новчаном казном у износу од 150.000 динара, казниће се обвезник локалне 

комуналне таксе - правно лице, ако у прописаном року не пријави постојање основа 

за плаћање локалне комуналне таксе. 

          За прекршај из става 2. овог члана, казниће се одговорно лице у правном 

лицу, новчаном казном у износу од 25.000 динара. 

          Новчаном казном у висини од 75.000 динара казниће се обвезник локалне 

комуналне таксе - предузетник, ако у прописаном року не пријави постојање 

основа за плаћање локалне комуналне таксе.  

 

 

 



Члан 14. 

 Надзор над применом одредаба ове одлуке врши  Општинска управа-

Одељење  за утврђивање и наплату јавних прихода . 

 Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове одлуке врши 

Општинска управа -Одељење за инспекцијске послове. 

 

Члан 15. 

        Општинска управа, дужна је да Тарифу локалних комуналних такси која је 

саставни део ове одлуке, објави на интернет страни општине и исту достави 

надлежним органима и службама које врше наплату локалних комуналних такси.  

 

Члан 16. 

         Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним 

комуналним таксама  („Службени лист општине Инђија“ број 12/12, 16/13, 14/14 и 

22/16). 

Члан 17. 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у  

„Службеном листу општине Инђија“, а примењиваће се од 01. јануара 2018. године. 

 

 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИНЂИИЈА 

 

 

Број:                                    Председник, 

Дана:                    Милан Предојевић   

Инђија                                                                                     

 

 

                                          

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

 

Тарифни број 1. 

 

За  истицање фирме на пословном простору утврђује се локална комунална такса 

по Зонама одређеним у члану 12. ове одлуке и врсти делатности и величини 

правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и  то: 

                                                                                                       

1. Велика, средња,  мала и микро  правна лица и предузетници, који обављају 

делатност: 

 

банкарства, осигурања имовине илица, 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:                                                                    

 

      I    ЗОНА                      ...............................................................    400.000 динара 

        

     II   ЗОНА                     .................................................................    300.000 динара 

       

    III   ЗОНА                     ..................................................................   195.000  динара 

        

 

 

2.Велика правна лица која обављају  остале делатности, осим побројаних у тачки 

1.овог тарифног броја: 

                                                                                                   

      I    ЗОНА                      ...............................................................    120.000 динара 

        

     II   ЗОНА                     .................................................................    90.000 динара 

       

    III   ЗОНА                    ..................................................................    60.000 динара 

 

3. Средња правна лица, мала и микро  правна лица и предузетници, која 

обављају  остале делатности, осим побројаних у тачки 1.овог тарифног броја а 

имају годишњи приход преко  50.000.000 динара: 

 

      I    ЗОНА                      ...............................................................     80.000 динара 

        

      II    ЗОНА                     .................................................................   60.000  динара 

       

   III  ЗОНА                     .................................................................      40.000  динара                                                                                                         

 



НАПОМЕНА: 

 

1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем износу. 

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

3. Комунална такса за истицање фирме плаћа се за седиште, представништво и за 

сваку издвојену пословну јединицу на територији  општине. 

4. Правна лица и предузетници чија је делатност производња и трговина на велико 

дуванским производима а делатност обављају у више монтажних објеката (киосци,) 

комуналну таксу из овог тарифног броја плаћају за први објекат у износу  

утврђеном овим тарифним бројем а за сваки наредни објекат такса се умањује за 

80% од износа, утврђеног овим тарифним бројем. 

5. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 

обвезника, комунална такса се плаћа само за једну фирму. 

6. Предузетнику, који привремено одјави обављање делатности код Агенције за 

привредне регистре, за период одјаве мирује обавеза плаћања таксе за истицање 

фиме, с тим да за време трајања привремене одјаве, назив фирме није истакнут. 

7. Од обавезе плаћања таксе по овом тарифном броју, изузимају се установе чији је 

оснивач јединица локалне самоуправе, удружења грађана, хуманитарне, спортске и 

друге непрофитне организације. 

8. Такса по овом тарифном броју плаћа се месечно, у висини 1/12 годишњег износа 

таксе , и то до 15-ог  у месецу, за претходни месец. 

 

Тарифни број 2. 

  

За коришћење рекламних паноа,укључујући и истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора  на објектима и просторима који припадају општини( коловози, 

тротоари, зелене површине, бандере и слично), утврђује се локална комунална 

такса, по зонама одређеним у члану 12. ове одлуке и врсти делатности и величини 

правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и то: 

            

1. Велика, средња,  мала и микро  правна лица и предузетници, који обављају 

делатност: 

 

банкарства, осигурања имовине илица, 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.  

                                                                   

        I    ЗОНА                      ...............................................................     80.000  динара 

        

       II    ЗОНА                     .................................................................    60.000 динара 

       

       III  ЗОНА                     .................................................................    39.000 динара                                                                                                         



 

        

 

2.Велика правна лица која обављају  остале делатности, осим побројаних у тачки 

1. овог тарифног броја: 

 

        I    ЗОНА                      ...............................................................     24.000  динара 

        

       II    ЗОНА                     .................................................................    18.000 динара 

       

       III  ЗОНА                     .................................................................     12.000 динара                                                                                                         

 

 

3. Средња правна лица, мала и микро правна лица и предузетници, која обављају  

остале делатности, осим побројаних у тачки 1.овог тарифног броја а имају 

годишњи приход преко  50.000.000 динара: 

 

      I    ЗОНА                      ...............................................................      16.000 динара 

        

      II    ЗОНА                     .................................................................    12.000 динара 

       

      III  ЗОНА                     .................................................................      8.000  динара                                                                                                         

 

                                                                                                   

НАПОМЕНА: 

 

1. Такса по овом тарифном броју, утврђује се у годишњем износу. 

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

3.Таксу из овог тарифног броја плаћа правно лице  или предузетник, на основу 

задужења од стране Општинске управе -Одељења за утврђивање и наплату јавних 

прихода, а по претходно издатом одобрењу Општинске управе -Одељења за 

урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине. 

4. Општинска управа- Одељење за урбанизам , комунално -стамбене послове и 

заштиту животне средине, дужно је да један примерак одобрења, достави 

Општинској управи-Одељењу за  утврђивање и наплату јавних прихода, са 

следећим подацима: 

 - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица 

и  текући рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност. 

 - за предузетнике: порески идентификациони број, матични број, текући 

рачун, број личне карте и назив радње са тачном адресом делатност. 

5. Такса по овом тарифном броју обрачунава се сразмерно времену коришћења и 

плаћа се унапред. 

 

 

 

 



Тарифни број 3. 

 

 За држање моторних, друмских и прикључних возила,oсим пољопривредних 

возила и машина, утврђује се локална комунална такса  и то: 

 

1. за теретна возила: 

     - за камионе до 2t носивости                       1.500 динара,      

     - за камионе од 2t  до  5t носивости            2.000 динара,     

     - за камионе  од  5t  до 12t носивости         3.500 динара,      

     - за камионе преко 12t носивости               5.000 динара;     

 

 2.  за теретне и радне приколице(за путничке аутомобиле)  500,00 динара; 560 

 

 3.  за путничка возила: 

        - до 1.150cm3                                                                500 динара,  

        - преко 1.150cm3  до  1.300cm3                                1.000 динара,  

        - преко 1.300cm3  до  1.600cm3                                1.500 динара,  

        - преко  1.600cm3  до  2.000cm3                               2.000 динара,  

        - преко  2.000cm3 до   3.000cm3                               3.000 динара,  

        - преко  3.000cm3                                                       5.000 динара;  

 

 

4. за мотоцикле; 

- до 125cm3                                                         400 динара,  

- преко 125cm3   до 250cm3                              600 динара,  

- преко  250cm3  до  500cm3                          1.000 динара,  

- преко  500cm3   до 1200cm3                        1.200 динара,  

- преко 1200cm3                                              1.500 динара;  

 

5. за аутобусе и комби бусеве  50,00 динара по регистрованом седишту; 

 

6. за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 

приколице за превоз одређених врста терета: 

- 1т носивости                                     400  динара,  

- од 1t  до 5t носивости                      700  динара,  

- од  5t  до 10t носивости                    950  динара,  

- од 10t  до 12t носивости                 1.300 динара,  

- носивости преко 12t                       2.000  динара;  

 

7. за вучна возила (тегљаче): 

        -  чија је снага мотора до 66 киловата                            1.500 динара,  

        - чија је снага мотора  од 66 до 96 киловата                  2.000 динара,  

        - чија је снага мотора од  96  до 132 киловата               2.500 динара,  

        - чија је снага мотора од 132 до 177 киловата               3.000 динара,  

        - чија је снага мотора преко 177 киловата                     4.000 динара;  

 



8. за радна возила, спцијална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће  

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела     1.000 динара. 

 

      

НАПОМЕНА: 

 

1.  Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 

2. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних 

друмских и прикључних возила и наплаћује је надлежни орган МУП-а.  

3. Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне 

самоуправе, организације и  установе и Јавна предузећа за специјална возила, која 

су  у непосредној функцији обављања комуналне делатности. 

4.  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. 

                                                 

Тарифни број 4. 

 

      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 m2 коришћеног простора, а по Зонама одређеним  у члану 12. 

ове одлуке, утврђује се локална комунална такса и то: 

 

     1. За обављање пословне делатности ( покретни привремени објекти- тезге , 

апарати за сладолед и напитке,  апарати за кокице, расхладне витрине, зидне и 

слободностојеће витрине и други лако покретни објекти за продају робе на мало и 

вршење занатских услуга), локална комунална такса се утврђује у износу: 

 

           I  Зона   ...................................................................       82 динара      

          II  Зона   .................................................................         41 динара      

          III  Зона....................................................................        31 динара      

 

 

 

   2.   За  постављање летњих башти, локална комунална  такса се утврђује  у 

износу: 

 

I Зона .................................................................................        25  динара   

  

II Зона ...............................................................................         17  динара   

 

III Зона .............................................................................          13 динара   

 

 



    3.  За забавне паркове, циркусе и друге забавне објекте, локална комунална такса 

се утврђује за I, II и  III  Зону у износу од   120  динара.    

 

4. За тезге постављене у дане трајања манифестација, у дане државних, верских 

и других празника, за продају цвећа, украсних предмета, честитки, сувенира и 

слично, локлна комунална такса се утврђује по 1m2 заузете површине у износу 

од  400,00  динара.   

 

5. За постављање перди,  локална комунална такса утврђује  се : 

 

I Зона .................................................................................        3,00 динара    

  

 

II Зона ...............................................................................         2,00 динара  

 

III Зона .............................................................................          1,00 динара   

 

 

НАПОМЕНА: 

 

1.  Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 

2. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу 

задужења од стране Општинске управе -Одељења за утврђивање и наплату јавних 

прихода, а по предходно издатом одобрењу Општинске управе -Одељења за     

урбанизам, комунално-стамбене послове  и заштиту животне средине. 

3. Таксу из тачке 3. овог тарифног броја, не плаћа јединица локалне самоуправе за 

постављање забавних објеката на јавној површини. 

4. за коришћење јавне зелене површине,таксени износи утврђени овим тарифним 

бројем, увећавају се за 50%. 

5. Општинска управа- Одељење за урбанизам, комунално -стамбене послове и 

заштиту животне средине, дужно је да један примерак одобрења  за коришћење 

простора на јавним површинама у пословне сврхе, достави Општинској управи-

Одељењу за  утврђивање и наплату јавних прихода и Одељењу за инспекцијске 

послове , са следећим подацима: 

 - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица 

и  текући рачун, тачна адреса седишта правног лица, делатност. 

 - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући 

рачун , број личне карте и назив радње са тачном адресом, делатност. 

 6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења и то:  

 -у случају коришћења простора на  јавној површини  из тачке 1. и 2. овог 

тарифног броја, такса се плаћа месечно до 15-ог у месецу за претходни месец, осим 

коришћења до тридесет дана,  где се такса плаћа у пуном износу, пре почетка 

коришћења простора на јавним површинама.  

 - у случају поновног постављања летње баште у текућој години од стране 

истог власника односно закупца, на истој локацији, таксени износ  из тачке 2.  овог 

тарифног броја, увећава се  10%. 



 - у случају коришћења простора на  јавној површини из тачке 3. 4. и 5. овог 

тарифног броја , такса се плаћа у пуном износу , пре коришћења простора на 

јавним површинама. 

 

Тарифни број 5. 

 

 За држање средстава за игру („забавне игре“ на рачунарима, видео-

аутоматима, флиперима, билијар, пикадо, стони фудбал и сл.), утврђује се 

комунална такса по апарату у месечном износу од  750 динара. 

 

 НАПОМЕНА: 

1. Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно или физичко лице и 

предузетник који држи средства за игру. 

2. Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре 

Општинској управи-Одељењу за утврђивање и наплату јавних прихода пре 

почетка коришћења средстава за игру. 

Пријава садржи: 

- за правна лица: порески идентификациони оброј, матични број правног лица и 

текући рачун, тачну адресу седишта правног лица, адресу места држања апарата, 

врсту, марку, тип и серијски број апарата, и датум почетка коришћења средстава за 

игру; 

- за предузетника: порески идентификациони број, матични број, текући рачун, 

број личне карте и назив радње са тачном адресом, адресу места држања апарата, 

врсту, марку, тип и серијски број апарата, и датум почетка коришћења средстава за 

игру. 

       3.  Таксени обвезник је дужан да Општинској управи, Одељењу за утврђивање 

и наплату јавних прихода пријави промену стања, односно података битних за 

утврђивање таксе. 

       4.   Таксу по овом тарифном броју утврђује Општинска управа-Одељење за 

утврђивање и наплату јавних прихода и о  податке о таксеном обвезнику доставља 

Одељењу за инспекцијске послове .  

       5.   Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења до 

15-ог  у месецу за претходни месец.  

                                                          

Тарифни број 6. 

 

 За коришћење слободних површна за кампове, постављање шатора или 

друге објекте привременог коришћења утврђује се локална комунална такса  за 

сваки m2 заузете површине  у износу од 33,00  динара.   

 

НАПОМЕНА:  

 

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу . 

2. Обвезник таксе из овог тарифног броја, је корисник површине за постављање 

кампова, шатора или других сличних објеката. 



3.Таксу по овом тарифном броју не плаћају корисници слободних површина за 

хуманитарне, културне и спортске потребе. 

4.Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице на основу задужења 

од стране Општинске управе -Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода, а 

по предходно издатом одобрењу Општинске управе -Одељења за урбанизам, 

комунално-стамбене послове и заштиту животне средине. 

5. Општинска управа- Одељење за урбанизам, комунално -стамбене послове и 

заштиту животне средине, дужно је да један примерак одобрења  за коришћење 

слободних површина, достави Општинској управи-Одељењу за  утврђивање и 

наплату јавних прихода, са следећим подацима: 

 - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица 

и  текући рачун, тачна адреса седишта правног лица; 

 - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући 

рачун , број личне карте и назив радње са тачном адресом. 

6. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења , и то пре 

почетка коришћења слободне површине. 

 

Тарифни број 7. 

 

  За заузеће јавне површине грађевинским материјалом  и за извођење 

грађевинских радова, утврђује се локална комунална такса и то: 

1. за извођење грађевинскиг радова   по m2 заузете површине  

.........................  112 динара   

2. при извођењу радова који изискују раскопавање коловоза и тротоара 

по  m2   ............. 138 динара  

3.  за заузеће јавне површине грађевинским материјалом по  m2 заузете 

површине...........90 динара 

 

НАПОМЕНА: 

 

1. Такса по овом тарифном броју утврђује се у дневном износу. 

2.  Обвезник таксе из тачке 1. овог тарифног броја јесте инвеститор и исту плаћа од 

дана заузећа јавне површине до завршетка извођења грађевинских радова. 

3. Обвезник таксе из тачке 2. овог Тарифног броја, јесте извођач радова и исту 

плаћа од дана заузећа. 

4. Обвезник таксе из тачке 3.овог Тарифног броја, јесте физичко лице, правно лице 

и предузетник, и исту плаћа од дана заузећа. 

5. Такса из тачке 1.овог Тарифног броја, умањује се 20%, уколико заузеће јавне 

површине због извођења грађевинских радова траје дуже од 90 дана, и то од 

наредног дана по истеку 90-ог дана заузећа. 

6.Такса из тачке 2. овог тарифног броја, неплаћа се ако се раскопавање врши због 

реконструкције коловоза и тротоара као и приликом извођења радова Јавних 

комуналних предузећа у сврху довођења објеката у функцију. 

7. Таксу из овог тарифног броја плаћа правно или физичко лице, на основу 

задужења од стране Општинске управе -Одељења за утврђивање и наплату јавних 



прихода, а по предходно издатом одобрењу Општинске управе -Одељења за 

урбанизам, комунално-стамбене послове и заштиту животне средине. 

8. Општинска управа- Одељење за урбанизам, комунално -стамбене послове и 

заштиту животне средине, дужно је да један примерак одобрења  за  заузеће јавне 

површине при изградњи објеката и извођење радова на објектима који изискују 

раскопавање коловоза и тротоара, достави Општинској управи-Одељењу за  

утврђивање и наплату јавних прихода, са следећим подацима: 

 - за правна лица: порески идентификациони број, матични број правног лица 

и  текући рачун, тачна адреса седишта правног лица; 

 - за физичка лица: порески идентификациони број, матични број, текући 

рачун , број личне карте и назив радње са тачном адресом. 

9. Такса по овом тарифном броју плаћа се сразмерно времену коришћења , и то пре 

заузећа јавне површине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

    

 

 

 

  

 

 



            ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

                 Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама, 

садржан је у  члану 7.став 1. члану 11. став 1. и члану 18. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16) 

и  члану 37. став 1. тачка 26. Статута општине Инђија-пречишћен текст („Службени 

лист општине Инђија“ број 9/13). 

            Закон о финансирању локалне самоуправе у члану 7.став 1.  прописује да 

стопе изворних  прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних 

такси и накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком. 

Чланом 11. став 1. прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе може 

уводити локалне комуналне таксе за коришћење права,предмета и услуга, а чланом 

18. прописано је да актом скупштине јединице локалне самоуправе којим се уводе 

локалнe коуналнe таксe, утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин 

плаћања. Чланом  37. став 1. тачка 26. Статута општине Инђија, прописано је да 

Скупштина својом одлуком утврђује општинске таксе и друге локалне приходе 

који општини припадају по закону. 

 Јединица локалне самоуправе својим актом може уводити следеће локалне 

комуналне такси на својој територији:  

 1.за истицање фирме на пословном простору; 

 2.за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторијама који припадају јединици локалне 

самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл); 

 3.за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољоприведних возила и машина; 

 4. 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; 

 5.за држање средстава за игру („заабавне игре); 

 6.за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или 

друге објекте привременог коришћења; 

 7.за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 

грађевинских радова.  

У складу са Законом о финансирању локалне самоуправе, локалне 

комуналне таксе се уводе и утврђују у различитој висини зависно од врсте 

делатности, површине и техничко-употребних карактеристика објекта, величине 

правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и по деловима 

територије односно зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за 

које се плаћају таксе. 

 Законодавац је  утврдио највиши износ локалних комуналних таксa, напред 

наведених под редним бројем 1, 2 и 3, a којe може увести  јединица локалне 

самоуправе и то за: 

 -Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у велика, средња и мала правна лица  и предузетници а обављају 

делатност банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом 



и дериватима нафте; производњом и трговином на велико дуванским производима, 

производњом цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала,  и пружање 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу највише до десет просечних зарада а локална комунална такса за коришћење 

рекламних паноа укључујући истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора, на годишњем нивоу не може бити већа од 20% одговарајућег износа 

утврђеног за истицање фирме на пословном простору. 

   - 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; производњом и трговином на велико дуванским производима; 

производњом цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица,бинго сала,  и пружање 

коцкарских услуга и ноћних бараова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу највише до три просечне зараде а локална комунална такса коришћење 

рекламних паноа  укњучујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора, на годишњем нивоу не може бити већа од 20% одговарајућег износа 

утврђеног за истицање фирме на пословном простору. 

    - Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи 

приход преко 50.000.000  динара,  осим оних који обављају делатности 

банкарства;осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и 

дериватима нафте; производњом и трговином на велико дуванским производима; 

производњом цемента; поштанских ,мобилних и телефонских услуга; 

електропривреде; казина, коцкарница, кладионица,бинго сала,  и пружање 

коцкарских услуга и ноћних бараова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу највише до две просечне зараде. а локална комунална такса за коришћење 

рекламних пано укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора, на годишњем нивоу не може бити већа од 20% одговарајућег износа 

утврђеног за истицање фирме на пословном простору. 

            Такође,  је законом уређено, да локалну комуналну таксу за истицање фирме 

на пословном простору, коришћење рекламних паноа укључујући и истицање и 

исписивање фирме ван пословног простора  на објектима и просторима који 

припадају јединици локалне самоуправе, не плаћају предузетници и правна лица 

која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у мала правна лица 

а имају годишњи приход до 50.000.000 динара ,осим предузетника и правних лица 

која обављају деатност: банкарства;осигурања имовине и лица; производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте; производњом и трговином на велико 

дуванским производима; производњом цемента; поштанских ,мобилних и 

телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица,бинго сала,  

и пружање коцкарских услуга и ноћних бараова и дискотека. 

 Под просечном зарадом у смислу Закона о финансирању локалне 

самоуправе, код утврђивања комуналне таксе за истицање фирме на пословном 

простору, сматра се просечна зарада по запосленом остварена на територији 

јединице локалне самоуправе у периоду јануар – август , године која претходи 



години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике. Према званичним подацима републичког органа 

надлежног за послове статистике, просечна зарада по запосленом остварена на 

територији општине Инђија за период јануар –авуст 2017 године, износи 58.159 

динара.` 

 Такође, законодавац је прописао и највише износе комуналне таксе за 

држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, које може утврдити и наплаћивати јединица локалне самоуправе, чије 

усклађивање врши сваке године са годишњим индексом потрошачких цена,  који 

објављује орган надлежан за послове статистке. 

 Основни текст Одлуке о локалним комуналним таксама је из 2012. године,  

са изменама 2013, 2014, 2016 а Тарифа локаних комуналних такса која је саставни 

део ове одлуке, није мењана од 2013 године,нити усклађивана пуне четири године. 

 Како се не би радио пречишћени текст одлуке која има четири измене, а 

предлаже се усклађивање износа комуналних такса, приступило се изради нове 

одлуке са Тарифом као саставним делом. По утврђивању предлога Одлуке о 

локалним комуналним таксама спровешће се јавна расправа , објављивањем 

предлога одлуке на интернет страници општине те по спровођењу јавне расправе 

иста ће бити упућена Скупштини општине на разматрање и усвајање. 

  

              Одељење за правне и скупштинске послове 


