Предлог
На основу члана 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.
62/06, ...96/17), члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 41. став 1. тачка 3. Статута општине Димитровград
„Службени лист града Ниша“ бр. 28/14 – пречишћен текст 72/15 и156/16), Скупштина општине
Димитровград на седници одржаној дана ________. године, донела је следећу
О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и
услуга на територији општине Димитровград.
Уколико овом Одлуком није прописана висина таксе у оквиру одређене тарифе примењује
се највиши износ таксе прописан Законом.
Члан 2.
Обвезник, локалне комуналне таксе је 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 услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од
стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и
јединице локалне самоуправе.
Члан 5.
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 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.
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Члан 6.
Висина такси, начин плаћања и олакшице код плаћања комуналних такси, као и обавезе
таксених обвезника утврђују се тарифом која је саставни део ове Одлуке.
Члан 7.
Локалну комуналну таксу утврђује решењем орган прописан тарифом на основу
поднешене пријаве али и других података којима располаже.
Наплату комуналне таксе врши Општинска управа, односно орган или организација
одређена тарифом.
У погледу утврђивања и наплате комуналне таксе, обнове поступка, жалбе, повраћаја,
камате, застарелости и свега што није прецизирано овом Одлуком и тарифом примењиваће се
Закон о пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник РС'' бр.
80/02...108/16), осим члана 11. став. 3. Закона.
Члан 8.
Контролу и надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинско веће.
Члан 9
Новчаном казном у износу од 50.000 до 100.000 казниће се правно лице ако не извршава
обавезе из тарифних одредби.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 до 50.000
динара и одговорно лице у правном лицу.
Новчаном казном у износу од 10.000 до 100.000 казниће се предузетник ако не извршава
обавезе из тарифних одредби.
Новчаном казном у износу од 2.500 до 25.000 казниће се физичко лице – грађанин ако не
испоштује одредбе из тарифног броја 6 и 7.
Члан 10.
Даном примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама
(„Службени лист“ града Ниша бр.156/16)

Члан 11.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу Града Ниша”,
а примењује се од 1. јануара 2018. године.

Број:________________
У Димитровграду, __.12.2017. година
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДИМИТРОВГРАД
ПРЕДСЕДНИК
Зоран Ђуров
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Т А Р И Ф А

ЛОКАЛНИХ
КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
За истицање фирме на пословном простору плаћа се годишње

1

2

3

Обвезници
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 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), фирмарину плаћају на годишњем
нивоу :
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),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу :
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња и мала правна лица 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),
фирмарину плаћају на годишњем нивоу :

ИЗНОС ЗА 2018

60.000,00

120.000,00

400.000,00

НАПОМЕНА:
1. Комунална такса се плаћа за сваку истакнуту фирму-пословно име, односно назив
истакнут на пословном простору-продајном месту привредног субјекта.
2. Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми - назива истог обвезника,
комунална такса се плаћа само за једну фирму, односно назив за коју је предвиђен
највећи износ таксе.
3. Фирмом, у смислу овог тарифног броја, сматра се сваки назив или пословно име које
упућује на то да физичка и правна лица обављају одређену привредну делатност.
4. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Локална пореска
администрација на основу поднете пријаве и/или других података којима располаже. За
сваког обвезника доноси се решење о утврђеној годишњој обавези плаћања комуналне
таксе, а такса се плаћа аконтативно до 15. у месецу за текући месец. До доношења
решења за текућу годину обвезник плаћа таксу на основу аконтација из претходне године.
5. Правна лица и предузетници дужни су да поднесу пријаву ради утврђивања или
ослобађања плаћања таксе Општинској управи до 31. марта године у којој се утврђује
такса, односно у року од 10 дана од истицања или одјаве фирме, као и доказ о јединици
разврставања и укупном приходу у претходној години.
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Физичка и правна лица, за истицање назива фирме плаћају комуналну таксу према својој
оснивачкој делатности, односно делатности која се обавља у издвојеном пословном
простору.
7. У случају сумње којој делатности припада обвезник комуналне таксе примењиваће се
Уредба у класификацији делатности ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010), односно најближи
опис делатности.
8. Олакшице:
A) На седиште фирме плаћа се 1% од прописане таксе у овом тарифном броју - ако у
седишту фирма не обавља делатност, а делатност обављају у издвојеном
пословном простору или више њих.
Б) Предузетници и мала правна лица из тарифног броја 1. тачка 1. који делатност
обављају у више пословних објеката/продајних места плаћају:
 10% од прописане таксе у овом тарифном броју на другу и сваку наредну истакнуту
фирму на пословном простору/продајном месту уколико имају годишњи приход
осварен на територији општине мањи од 100.000.000,00 динара.
 10% од прописане таксе у овом тарифном броју на трећу и сваку наредну
истакнуту фирму на пословном простору/продајном месту уколико имају годишњи
приход на територији општине мањи од 150.000.000,00 динара.
В) За продајна места затвореног типа (бокс и сл.) такса се плаћа у износу од 30% од
прописане тарифе.
Г) Мала правна лица и предузетници из тачке 3. ове тарифе плаћају 30% од
прописане тарифе ако делатност обављају искључиво на територији општине
Димитровград.
Д) За истицање фирме на пословном простору у приградским насељима плаћа се 50%
од прописане тарифе по овом тарифном броју уколико обвезник плаћа предметну
таксу у Димитровграду.
Ђ)За истицање фирме на пословном простору у катастарским општинама ван
Понишавља плаћа се 1% од прописане тарифе по овом тарифном броју уколико
обвезник плаћа предметну таксу у Димитровграду и/или приградским насељима.
Е) Олакшице прописане другим Одлукама Скупштине Општине Димитровград
9. Не плаћа се комунална такса по овом тарифном броју:
 за делатност старих и уметничких заната и домаће радиности ,
 за фирму у првој години оснивања, фирме у стечају (банкротство) и ликвидацији.
6.

Комунална инспекција је у обавези да контролише истицање фирми и доставља
обавештења локалној пореској администрацији ради доношења решења о утврђивању обавеза.
Тарифни број 2.
За 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.); плаћа се годишње 20% од прописане тарифе
тарифног броја 1.
НАПОМЕНА:
1. Правна лица и предузетници су у обавези да пре истицања паноа/фирме поднесу
захев/пијаву комуналној инспекцији.
2. Комунална инспекција издаје посебно одобрење на основу поднетог захтева/пријаве по
овом тарифном броју.
3. Комунална инспекција је у обавези да контролише обвезнике по овом тарифном броју и
доставља обавештења локалној пореској администрацији ради доношења решења о
утврђивању обавеза.
4. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује Локална пореска
администрација
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Тарифни број 3.
За држање моторних возила друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и
машина плаћа се годишње:
1

За теретно возило у односу на носивост :
до 2 т носивости
- преко 2 т до 5 т носивости
- преко 5 т до 12 т носивости
- преко 12 т носивости

2 За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)

1.600 динара,
2.100 динара,
3.700 динара,
5.300 динара;
530 динара

3 За путничка возила према радној запремини мотора
- до 1.150 цм3
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3
- преко 3.000 цм3

530 динара,
1.060 динара,
1.600 динара,
2.100 динара,
3.190 динара,
5.300 динара;

4 За мотоцикле:
- до 125 цм3
- преко 125 цм3 до 250 цм3
- преко 250 цм3 до 500 цм3
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3
- преко 1.200 цм3

420 динара
640 динара,
1.060 динара,
1.270 динара,
1.600 динара

5 За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту

50 динара;

6 За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице
за превоз одређених врста терета:
- до 1 т носивости
420 динара,
- преко 1 т до 5 т носивости
740 динара,
- преко 5 т до 10 т носивости
1010 динара,
- преко 10 т до 12 т носивости
1.380 динара,
- преко 12 т носивости
2.100 динара;

7 За вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора преко 66 до 96 киловата
- чија је снага мотора преко 96 до 132 киловата
- чија је снага мотора преко 132 до 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1.600 динара,
2.100 динара,
2.660 динара,
3.190 динара,
4.250 динара;

8 За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита
за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за
превоз пчела _________________________________
1.060 динара
НАПОМЕНА:
1. Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних
друмских возила и прикључних возила а наплаћује је орган који региструје возило.
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2. Орган који региструје возило не може га регистровати док се не уплати комунална такса
коју за то возило утврђује и наплаћује по овом тарифном броју.
3. Комунална такса по овом тарифном броју се не плаћа за:
а) Моторна возила Војске Србије,
б) Путничка возила М1 и М2 и Л особа са инвалидитетом са 80 и више процената
телесног оштећења, или ако постоји телесно оштећење које има за последицу неспособности
доњих екстремитета од 60 и више процената, ако ово возило служи за његов лични превоз,
као и за возила организација које окупљају особе са инвалидитетом,
в) Амбулантна возила и специјална возила за инвалиде,
г) Моторна и прикључна возила предузећа, установа и заједница:
- специјална возила за одржавање чистоће,
- специјална возила водовода и канализације (цистерне за воду и возила за
одглушивање канализације),
- специјална ватрогасна возила,
- за моторна возила чији је погон искључиво електрични.
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, утврђује се висина таксе у дневном износу:
дин.
1. За продају и излагање производа (расхладне витрине, фрижидери,
апарати за кокице и сл.) по започетом м2

14,50

2. За постављање појединих објеката по започетом м2:
а) за монтажне бараке и киоске и тезге за:
- продају производа на мало (осим дувана)
- продају производа на мало
- привремено пружање угоститељских услуга
- продају лутријских срећака
б) мањи монтажни објекти – тезге за продају у време празника
в) столови испред угоститељских и других сличних објеката
г) други објекти (струјомере, поштанске сандучиће, ПТТ ормари,
трафостанице, бандере и сл.)
3. За подземне и надземне инсталације, линијске инфраструктурне објекте,
кабловску канализацију, водове и сл. по метру дужном
4. За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе у граничном појасу граничног прелаза
Градина по свим основама
по започетом м2

5,70
10,00
7,05
18,00
0,00
17,80

5,00
0,60

50,00

НАПОМЕНА
1. За комуналну таксу по овом тарифном броју обвезник подноси пријаву комуналној
инспекцији, која је је у обавези да контролише обвезнике по овом тарифном броју и
доставља обавештења локалној пореској администрацији ради доношења решења о
утврђивању обавеза. Обвезник је дужан да сваку промену од значаја за утврђивање
предметне таксе пријави комуналној инспекцији у року од 10 дана од дана настанка
промене.
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2. Уколико се простор на јавним површинама користи у више сврха комунална такса плаћа
се за једну - највишу прописану таксу.
3. Kомунална такса по овом тарифном броју се плаћа месечно до 15. у месецу за текући
месец на основу решења локалне пореске администрације која утврђује и наплаћује
таксену обавезу на основу поднете пријаве, одобрења или записника комуналне
испекције и /или других података којима ЛПА располаже. До доношења решења за текућу
годину обвезник плаћа таксу на основу аконтација из претходне године.
4. За монтажне бараке и киоске из тачке 2 ове тарифе комунална такса по овом тарифном
броју умањује се 20% на свим јавним површинама осим у ужем центру града односно од
Трга др Зорана Ђинђића, улицом Балканска до пружног прелаза код Дома здравља
Димитровград.
5. За монтажне бараке и киоске из тачке 2 ове тарифе површине преко 15 м2, комунална
такса по се умањује за 50% за сваки започети метар изнад 15 м2 коришћеног простора.
Тарифни број 5
За држање средстава за игру плаћа се за свако средство, дневно:
1. За аутодроме и слична средства веће површине по м2, дневно

дин.
32,00

НАПОМЕНА:
1. За ову тарифу важе напомене 1 и 3 из претходног тарифног броја.
Тарифни број 6.
За коришћење слободне површине за камповање, постављање шатора и друге објекте
привременог коришћења плаћа се дневно:
дин.
1. За постављање шатора камп кућица, приколица и сл.
148,05
2. За гараже, привремене објекте за складиштење дрва и сл.
по метру квадратном дневно
0,75
НАПОМЕНА:
1. За ову тарифу важе напомене 1 и 3 из тарифног броја 4.
2. Комунална такса по овом тарифном броју умањује се за 20% од прописаног износа
у свим зонама осим зоне I одређеном у складу са Одлуком о одређивању зона и
најопремљеније зоне за потребе утврђивања пореза на имовину („Службени лист“
града Ниша бр.85/13)
Тарифни број 7.
За заузеће јавне површине грађевинским и другим материјалом и за извођење грађевинских
радова плаћа се комунална такса дневно по м2 заузете површине:
дин.
1. За заузеће јавне површине грађевинским и другим материјалом
а) на подручју града и приградских насеља
б) на подручју осталих МЗ на територији општине
2. При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара,
а) ако се раскопавање врши од 01. априла до 30. септембра
б) ако се раскопавање врши од 01. октобра до 31. марта
1. За ову тарифу важе напомене 1 и 3 из тарифног броја 4.
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20,00
10,00
80.00
135.00

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке постоји у члану 6,7. и 11 до 18. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, ...96/17) прописана је
припадност, обвезници, максимална висина појединих такси, врсте комуналних такси и
надлежност да се актом скупштине јединице локалне самоуправе уводе локалне комуналне
таксе, утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Чланом 32. ст.1 тач.3. и 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр.
129/07, 83/14 и 101/16) прописана је надлежност Скупшине општине да утврђује стопе изворних
прихода општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада.
Разлог за доношење ове Одлуке је у томе што се Одлуком о локалним комуналним
таксама уређују део изворних прихода локалне самоправе као ставке приходног дела буџета
Општине.
Садржај Одлуке прописује врсту локалних комуналних такси, утврђује обвезнике, висину,
олакшице, рокове и начин плаћања истих.
Измене у односу на прошлу годину односе се на комуналну таксу:
 За истицање фирме на пословном простору у напомени додата тачка Д) За
истицање фирме на пословном простору у приградским насељима плаћа се 50%
од прописане тарифе по овом тарифном броју уколико обвезник плаћа предметну
таксу у Димитровграду.
 За држање моторних возила друмских и прикључних возила осим пољопривредних
возила и машина висина таксе је увећана у просеку за 6,4%.
За спровођење ове Одлуке није потребно издвајати посебна средства из буџета
Општине.
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