НАПОМЕНА: Ова Одлука је објављена у ''Службеном листу општина Срема''
Број: 44/12, 38/13
На основу члана 32. тачка 6. и 13. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник РС”, бр.
129/07 ), члана 7. и 11. став 1. Закон о финансирању локалне самоуправе (''Сл. гласник РС''
број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 33. тачка 7. и 14. Статута Општине Стара Пазова (“Сл. лист
општина Срема”, број 26/08) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 22.
децембра 2012. године, донела је
О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: таксе) на територији
општине Стара Пазова.
Члан 2.
Таксе се уводе 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 општини (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.);
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 3.
Обвезник таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано
плаћање таксе.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије
је коришћење прописано плаћање таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуге.
Члан 5.
Обвезник таксе је дужан да у року од 15 дана од дана почетка коришћења права,
предмета и услуге пријави постојање основа за плаћање таксе органу општинске управе
надлежном за утврђивање, наплату и контролу јавних прихода.
Обвезник таксе је дужан да пријави све настале промене од значаја за постојање основа
за плаћање таксе и њене висине у року од 15 дана од дана настанка промене.

Ако обвезник таксе не поступи на начин утврђен ставом 1. и ставом 2. овог члана,
таксена обавеза ће се утврдити на основу података којима располаже надлежни орган или
путем инспекцијског надзора.
Обвезник таксе је дужан да плаћа таксу у роковима утврђеним овом Одлуком.
Члан 6.
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 7.
Висина, олакшице, рокови и начин плаћања такса утврђују се таксеном тарифом, која
чини саставни део ове Одлуке.
Члан 8.
Ако таксени обвезник доспелу таксу не плати у прописаном року, извршиће се
принудна наплата по одредбама закона којим се уређује поступак утврђивања, наплате и
контроле јавних прихода.
Члан 9.
У погледу начина обрачунавања и наплате таксе, застарелости, обрачуна камате и
осталог што није посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују одредбе закона
којим се уређује поступак утврђивања, наплате и контроле јавних прихода.
Члан 10.
Таксе прописане овом одлуком приход су буџета општине.
Члан 11.
Новчаном казном од 50.000,00 до 250.000.,00 динара казниће се за прекршај правно
лице ако не пријави на време и тачно своју обавезу у погледу плаћања комуналне таксе и
сваку насталу промену.
За прекршај из предходног става казниће се предузетник новчаном казном од 5.000,00
до 50.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу и
физичко лице, новчаном казном од 2.500,00 до 25.000,00 динара.
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама (“Сл. лист општина Срема”, број 40/08, 43/09, 1/12).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу
општина Срема”.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ТАКСЕНА ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА
Тарифни број 1
За истицање фирме на пословном простору плаћа се такса (у даљем тексту: фирмарина)
на годишњем нивоу и то:
1. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња и мала правна лица, 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,
400.000,00 динара
1а. Предузетници који обављају напред наведене делатности
100.000,00 динара
1б. За објекте поште и објекте банака у насељеним местима Војка, Голубинци,
Крњешевци, Стари Бановци, Нови Бановци, Сурдук и Белегиш
50.000,00 динара
2. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња и мала правна лица, а обављају делатности казина, коцкарница, кладионица,
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека
300.000,00 динара
2a. Предузетници који обављају напред наведене делатности
100.000,00 динара
3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика правна лица, а обављају делатности које нису обухваћене тачком 1. и 2. овог Тарифног
броја
100.000,00 динара
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
средња правна лица, а обављају делатности које нису обухваћене тачком 1. и 2. овог Тарифног
броја
55.000,00 динарa
5. Предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000,00
динара, а обављају делатности које нису обухваћене тачкама 1. и 2. овог Тарифног броја,
30.000,00 динара
6. Предузетници и правна лица који су регистровани на територији општине Стара
Пазова, а нису обухваћени тачкама 1. и 2. овог Тарифног броја, плаћају пун износ таксене
тарифе за фирму истакнуту на седишту, а за сваку издвојену пословну јединицу на територији
општине Стара Пазова у висини од 10.000,00 динара.

НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа општине
Стара Пазова.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника,
такса се плаћа само за једну фирму.
Обвезници из тачке 1. и 2. овог Тарифног броја, осим из тачке 1б., за сваку фирму
истакнуту ван пословног објекта на територији општине плаћају таксу за сваку истакнуту
фирму.
Такса из овог тарифног броја плаћа се месечно у висини једне дванаестине (1/12)
годишњег износа и то до 15. у месецу за претходни месец.
Обвезници који отпочну или престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно
броју месеци рада.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају организације и установе из области
друштвених делатности, хуманитарне и спортске организације и јавна предузећа чији је
оснивач општина.
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 сл.) плаћа се такса на годишњем нивоу и то:
1. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика,
средња и мала правна лица и за предузетнике 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
60.000,00 дин.
2. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика
правна лица а обављају делатности које нису обухваћене тачком 1. овог Тарифног броја
20.000,00 дин.
3. 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
50.000.000,00 динара, а обављају делатности које нису обухваћене тачком 1. овог
Тарифног броја
10.000,00 дин.
НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа општине
Стара Пазова.
Такса из овог тарифног броја плаћа се месечно у висини једне дванаестине (1/12)
годишњег износа и то до 15. у месецу за претходни месец.
Обвезници који отпочну или престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно
броју месеци рада.
Таксу из овог тарифног броја не плаћају организације и установе из области
друштвених делатности, хуманитарне и спортске организације и јавна предузећа чији је
оснивач општина.

Тарифни број 3.
За држање моторних, друмских и прикључних возила, плаћа се такса на годишњем
нивоу:
1) за теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости
- за камионе од 2 t до 5 t носивости
- за камионе од 5 t до 12 t носивости
- за камионе преко 12 t носивости
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

1.500,00 динара,
2.000,00 динара,
3.500,00 динара,
5.000,00 динара;
500,00 динара;

3) за путничка возила:
- до 1.150 cm³
- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³
- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³
- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³
- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³
- преко 3.000 cm³

500,00 динара,
1.000,00 динара,
1.500,00 динара,
2.000,00 динара,
3.000,00 динара,
5.000,00 динара;

4) за мотоцикле:
- до 125 cm³
- преко 125 cm³ до 250 cm³
- преко 250 cm³ до 500 cm³
- преко 500 cm³ до 1.200 cm³
- преко 1.200 cm³

400,00 динара,
600,00 динара,
1.000,00 динара,
1.200,00 динара,
1.500,00 динара;

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

50,00 динара

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
- до 1 t носивости
400,00 динара,
- од 1 t до 5 t носивости
700,00 динара,
- од 5 t до 10 t носивости
950,00 динара,
- од 10 t до 12 t носивости
1.300,00 динара,
- преко 12 t носивости
2.000,00 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1.500,00 динара,
2.000,00 динара,
2.500,00 динара,
3.000,00 динара,
4.000,00 динара,

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела
1.000,00 динара.
НАПОМЕНА: Такса из овог тарифног броја наплаћује се приликом регистрације
возила.

Такса се не плаћа за пољопривредне машине и возила, као ни за возила која користе
организације и установе из области друштвених делатности и јавна предузећа чији је оснивач
општина.
Таксу не плаћају ни инвалидна лица сврстана у прву категорију инвалидности.
Тарифни број 4
За коришћење простора на јавним површина или испред пословних просторија у
пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности плаћа се такса по м² заузете површине на годишњем
нивоу:
1. За киоске
- Стара Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци
- Стари Бановци, Војка, Голубинци, Белегиш, Сурдук
и Крњешевци

динара
I зона
II зона
3.300,00
2.400,00
1.800,00
1.200,00

2. За баште отвореног и затвореног типа и слободностојеће надстрешнице
- Стара Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци
2.400,00
- Стари Бановци, Војка, Голубинци, Белегиш, Сурдук
1.200,00
и Крњешевци

1.800,00
900,00

3. За излагање робе испред пословних просторија
- Стара Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци
- Стари Бановци, Војка, Голубинци, Белегиш, Сурдук,
и Крњешевци

1.800,00
900,00

2.400,00
1.200 ,00

4. За лагеровање сировина и репроматеријала .......................360,00 дин.
За коришћење простора на јавним површинама плаћа се такса по м ² заузете површине
дневно:
1. за постављање тезги

300,00 дин.

НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа општине
Стара Пазова.
Такса из овог тарифног броја плаћа се месечно у висини једне дванаестине (1/12)
годишњег износа и то до 15. у месецу за претходни месец.
Такса за тезге из става 2 овог Тарифног броја плаћа се једнократно при подношењу
захтева за издавање одобрења.
Обвезници који отпочну или престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно
броју месеци рада.
Зоне из овог тарифног броја утврђене су у смислу одлуке којом се утврђују зоне у
насељеним местима на територији општине Стара Пазова.
Тарифни број 5
За држање средстава за игру (''забавне игре'') плаћа се такса на годишњем нивоу:

- за билијар - по столу
- за забавне игре (стони фудбал, флипери, видео
игре, игре на компјутерима и сл.) по апарату

14.400,00 дин.
12.000,00 дин.

НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа општине
Стара Пазова.
Такса из овог тарифног броја плаћа се месечно у висини једне дванаестине (1/12)
годишњег износа и то до 15. у месецу за претходни месец.
Обвезници који отпочну или престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно
броју месеци рада.
Тарифни број 6
За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте
привременог коришћења, плаћа се такса и то 20,00 дин./м² дневно.
НАПОМЕНА: Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа општине
Стара Пазова.
Такса се плаћа сразмерно времену коришћења и то пре почетка коришћења слободне
површине.
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за коришћење слободних површина за
хуманитарне, културне и спортске потребе.
Тарифни број 7
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова плаћа се такса и то 360,00 динара по 1м² заузете површине на годишњем нивоу.
НАПОМЕНА: Таксу по овом Тарифном броју наплаћује Општинска управа општине
Стара Пазова.
Таксу по овом тарифном броју плаћа инвеститор за период од дана почетка градње,
односно заузећа јавне површине до завршетка радова, односно уклањања материјала.
Такса из овог тарифног броја плаћа се месечно у висини једне дванаестине (1/12)
годишњег износа и то до 15. у месецу за претходни месец.
Обвезници који отпочну или престану са радом у току године, плаћају таксу сразмерно
броју месеци рада.

