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На основу чланова 6. и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник РС", бр. 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., 89/2018 - усклађени дин. изн. 
и 95/2018 - др. закон), и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Велико Градиште (''Службени гласник 
општине Велико Градиште'', бр.2/2019), Скупштина општине Велико Градиште, на 27. седници одржаној 
18.11.2019. године донела је: 
 

ОДЛУКУ 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
 

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 1. 
 Овом одлуком  уводе се локалне комуналне таксе (у даљем тексту: комуналне таксе) за коришћење 
права, предмета и услуга на територији општине Велико Градиште и утврђују обвезници, висина, олакшице, 
рокови и начин плаћања. 
 

Члан 2. 
 Комунална такса плаћа се за: 

1) истицање фирме на пословном простору; 
2) држање моторних друмских и прикључних возила 

 
Члан 3. 

 Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права за чије је коришћење прописано плаћање 
комуналне таксе (у даљем тексту таксени обвезник).  

 
Члан 4. 

 Комуналне таксе не плаћају за коришћење права државни органи и организације, органи и организације, 
установе и јавна предузећа чији је оснивач општина. 
 

Члан 5. 
Првостепени порески поступак за утврђивање, контролу и наплату комуналне таксе врши Одељење за 

локалну пореску администрацију Општинске управе општине Велико Градиште.  
 

     Члан 6.  
 Утврђивање и наплата комуналне таксе се врши на основу података из таксене пријаве, пословних 
књига таксеног обвезника и других података којима Општинска управа располаже, а од значаја су за 
утврђивање таксене обавезе. 
 Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да поднесе пријаву за 
утврђивање обавезе по основу комуналне таксе надлежном Одељењу локалне пореске администрације до 31. 
марта године за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе на обрасцу који је саставни део ове Одлуке , 
као и да сваку насталу промену пријави надлежном Одељењу локалне пореске администрације, у року од 15 
дана од дана настанка промене. 
 

Члан 7. 
 Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне прописане Правилником 
о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расподелу средстава са тих рачуна. 
 

Члан 8. 
 Комунална такса се утврђује у годишњем износу и плаћа се месечно сваког 15-ог наредног месеца за 
претходни месец. 

 
Члан 9. 
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Комуналне таксе утврђују се у различитој висини зависно од врсте делатности и по деловима 
територије, односно у зонама у којима се налазе објекти у којима се обавља делатност. 

 
Члан 10. 

 Комуналне таксе утврђују се у различитим висинама по зонама утврђеним Одлуком о одређивању зона и 
најопремљеније зоне на територији општине Велико Градиште. 
 

Члан 11. 
 У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова плаћања, камате, 
повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате и осталог што није посебно уређено овом одлуком, 
примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација. 

 
II КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 12. 

За неподношење и неблаговремено подношење пријаве, или за давање нетачних података, казниће се 
новчаном казном таксени обвезник у износу и на начин прописан Законом о пореском поступку и пореској 
администрацији. 

 
III ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 13. 

Саставни део ове одлуке је таксена тарифа утврђена за поједина права. 
 

Члан 14. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама објављена у 
Службеном гласнику општине Велико Градиште бр. 16/2018. 

 
Члан 15. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику општине Велико 
Градиште, а примењиваће се од 01.01.2020. године. 
 

ТАРИФЕ 
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА 

  
Тарифни број 1. 

          Локална комунална такса за истиање фирме на пословном простору (у даљем тексту: такса) утврђује се на 
годишњем нивоу зависно од регистроване претежне делатности обвезника, односно делатности коју обвезник 
обавља предвиђену Законом о финансирању локалне самоуправе, и то: банкарства; осигурања имовине и лица; 
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, величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 
по зонама у којима се налази пословни објекат на којем је истакнута фирма. 
Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (фирмарина) плаћају: 

         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 и то: 

 
 

адвокатске делатности ЕКСТРА А и Б зона, I, II, III, 
IV, V зона 

80000,00 
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Делатности у области грађевине, 
пројектни бирои 
 

ЕКСТРА А и Б зона  
I зона 
II и III зона 
IV и V зона 

65000,00 
60000,00 
50000,00 
40000,00 

Делатности у области индустрије и 
пољопривреде 
 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
II и III зона 
IV и V зона 

30000,00 
27000,00 
22000,00 
15000,00 

Делатности трговине и угоститељства, 
туризма, апотекарску, здравствену, 
пословне услуге, делатност ауто-
школе, аутопревозничка делатност, 
делатност такси-превоза и остале 
делатности 

ЕКСТРА А и Б зона 
 I зона 
II и III зона 
IV и V зона 

40000,00 
35000,00 
30000,00 
25000,00 

 
Предузетници плаћају 50% од износа 

комуналне таксе 
 

          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 и то:  

 
Делатности трговине и угоститељства,  
туризма, апотекарску, здравствену, пословне 
услуге, делатност ауто-школе, 
аутопревозничка делатност, делатност такси-
превоза и остале делатности 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
 II и III зона 
IV и V зона 

50000,00 
45000,00 
40000,00 
30000,00 

Делатности у области индустрије и 
пољопривреде 
 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
II и III зона 
 IV и V зона 

35000,00 
30000,00 
25000,00 
20000,00 

-саобраћај и везе (линијски превоз путника у 
копненом саобраћају) 

ЕКСТРА зонa, I зона 
II и III зона 
IV и V зона 

120000,00 

-саобраћај и везе (ванлинијски превоз путника 
у копненом и речном саобраћају) 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
II и III зона 
IV и V зона 

70000,00 
65000,00 
60000,00 
50000,00 

 
         Правна лица која су према закону којим се уређује рачноводство разврстана у велика, средња мала и микро 
правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају делатности: 
банакрства, 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 годишењем нивоу и то:  

 
-банкарство 
-осигурање имовине и лица 
- мобилне и телефонске услуге 
-електропривреда  

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
 II и III зона 
IV и V зона 

380000,00 
370000,00 
350000,00 
320000,00 

 
поштанске услуге шифра делатности 
5310 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
 II и III зона 
IV и V зона 

380000,00 
350000,00 
300000,00 
150000,00 
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-производња нафтом и дериватима 
нафте 
 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона      
II и III зона  
IV и V зона 

380000,00 
370000,00 
360000,00 
350000,00 

-трговина нафтом и дериватима нафте 
(осим шифре делатности 4671) 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона      
II и III зона  
IV и V зона 

120000,00 
100000,00 

96000,00 
90000,00 

 
 
 
 
 
трговина нафтом и дериватима нафте 
са шифром делатности 4671 
 

Преко 
50.000.000,00 
ЕКСТРА А и Б зона 
I зона      
II и III зона  
IV и V зона 

 
 

120000,00 
100000,00 

96000,00 
90000,00 

До 
50.000.000,00 
ЕКСТРА А и Б зона 
I зона      
II и III зона  
IV и V зона 

 
 

21000,00 
19000,00 
17000,00 
15000,00 

-производња и трговина на велико 
дуванским производима 
-производња цемента 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
 II и III зона 
  IV и V зона 

380000,00 
370000,00 
340000,00 
300000,00 

-казина 
-коцкарнице 
-кладионице 
-бинго сале 
-пружање коцкарских услуга 

 
ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
II и III зона 
IV и V зона 

 
380000,00 
370000,00 
350000,00 
320000,00 

-дискотеке 
-ноћни барови 

ЕКСТРА А и Б зона 
I зона 
II и III зона 
IV и V зона 

280000,00 
260000,00 
210000,00 
160000,00 

 
2. Предузетници и мала правна лица (осм 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 истицање фирме на пословном простору. 

  
Комуналне таксе из овог тарифног броја плаћају предузећа, пословне јединице предузећа, банкарске и 

финансијске организације, пословна удружења, имаоци радњи и лица која обављају самостално занимање 
(приватни предузетници). 

Таксена обавеза по овом тарифном броју настаје даном уписа субјекта у одговарајући регистар и траје 
док траје коришћење права, предмета и услуга. 

Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна и физичка лица. 
Такса на фирму плаћа се за седиште, представништво и за сваку пословну јединицу правног и физичког 

лица на територији општине Велико Градиште.  
За пословне јединице правних и физичких лица чије је седиште на територији општине Велико 

Градиште такса се умањује за 50% од износа прописаног за одговарајућу зону, а умањени износ представља 
основицу у случају примене неке од прописаних олакшица.  

Под фирмом се подразумева 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 
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обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса 
за сваку истакнуту фирму.  

Предузећа под стечајем и предузећа која немају промет на жиро-рачуну ослобађају се комуналне таксе.  
Самосталне радње не плаћају комуналну таксу за време привремене одјаве уколико привремена одјава 

траје дуже од два месеца. 
 Под делатностима из овог тарифног броја, подразумевају се делатности из важеће Уредбе о 
класификацији делатности. 
 Пријава из претходног става мора да садржи следеће податке: седиште обвезника, адресу објекта у коме 
се обавља делатност, ПИБ, шифру и назив претежне делатности, површину, изјаву о истакнутој фирми ван 
пословног простора.  
 Уз таксену пријаву правна лица достављају и верификовано обавештење о разврставању по величини од 
стране Агенције за привредне регистре, у смислу Закона о рачуноводству и ревизији, као и финансијски 
извештај за годину која претходи години за коју се утврђује фирмарина. 
 Уз таксену пријаву предузетници достављају документацију о исказаном годишњем приходу. 
 Наплату таксе по овом тарифном броју врши Одељење локалне пореске администрације општине 
Велико Градиште.  

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. 
  Таксени обвезници који се региструју у текућој години, у обавези су да у року од 15 дана, од дана 
регистрације, поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за истицање фирме  и исту плаћају у износу 
прописану овим тарифним бројем у року од 15 дана од дана пријема решења о задужењу.  

Ако се фирма истакне у току године, обвезник таксе је дужан да поднесе пријаву за истицање фирме у 
року од 15 дана од дана истицања фирме. 
 Обвезници овог тарифног броја који у току године престану са обављањем регистроване делатности или 
код Агенције за привредне регистре евидентирају привремену одјаву, дужни су да уз приложени доказ-решење 
о брисању или привременој одјави-ликвидацији из Агенције за привредне регистре у року од 30 дана од дана 
настале промене обавесте Локалну пореску администрацију. 
 Обвезници овог тарифног броја у обавези су да у року од 15 дана од дана настанка било какве промене у 
пословању обавесте Локалну пореску администрацију. 
 Обвезници комуналне таксе дужни су да поднесу пријаву за локалну комуналну таксу за истицање 
фирме Одељењу локалне пореске администрације, са тачним подацима до 31. марта године за коју се врши 
утврђивање локалне комуналне таксе на обрасцу који је саставни део ове Одлуке, прилажући притом 
финансијски ивзештај за годину која претходи години за коју се утврђује такса. Ако се фирма истакне у току 
године или дође до промене података који су битни за одређивање висине таксе, обвезник таксе је дужан да 
поднесе пријаву за истицање фирме у току од 15 дана од дана истицања (регистрације) фирме. 
 

Тарифни број 2. 
 
 За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 
приликом регистрације возила плаћа се комунална такса у износу и то:  
 
1. За теретна моторна возила према носивости возила: 

- За камионе носивости до 2 тоне 1.500,00 динара 
- За камионе носивости од 2 до 5 тоне 2.000,00 динара 
- За камионе носивости од 5 до 12 тоне 3.500,00 динара 
- За камионе носивости преко 12 тона  5.000,00 динара 

 
2. За теретне и радне приколице за путничке аутомобиле  

- За теретне и радне приколице за путничке аутомобиле 500,00 динара 
 
3. За путничка возила: 

- До 1.150 цм3    500,00 динара 
- Од 1.150  до 1.300 цм3    800,00 динара 
- Од 1.300  до 1.600 цм3 1.400,00 динара 
- Од 1.600 до 2.000 цм3 2.000,00 динара 
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- Од 2.000 до 3.000 цм3 3.000,00 динара 
- Преко 3.000 цм3 5.000,00 динара 

 
4. За моторцикле: 

- До 125 цм3 400,00 динара 
- Од 125 до 250 цм3   600,00 динара 
- Од 250 до 500 цм3   800,00 динара 
- Од 500 до 1.200 цм3 1.100,00 динара 
- Преко 1.200 цм3 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 
одређенивх врста терета: 

-За приколице до 1 т носивости 400,00 динара 
- За приколице од 1 до 5 т носивости 700,00 динара 
- За приколице од 5 до 10 т носивости 950,00 динара 
- За приколице од 10 до 12 т носивости 1.300,00 динара 
- За приколице носивости преко 12 т 2.000,00 динара 

 
7. За вучна возила (тегљаче) према снази мотора: 

- до 66 киловата 1.500,00 динара 
- од 66 до 96 киловата 2.000,00 динара 
- од 96 до 132 киловата 2.500,00 динара 
- од 132 до 177 киловата 3.000,00 динара 
- преко 177 киловата 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  

За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз 
реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 
специјализована возила за превоз пчела 

 
700,00 динара 

                                                                                                                     
 Износ локалне комуналне таксе из овог тарифног броја усклађује се годишње са годишњим индексом 
потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокружење 
врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на десет динара. 
 Годишњи износ утврђених локалних комуналних такси из става 2. овог тарифног броја, не може бити 
већи од највиших усклађених износа који објављује Влада Републике Србије на предлог министарства 
надлежног за послове финансија. 
 Имаоци возила плаћају комуналну таксу при подношењу захтева за регистрацију, односно захтева за 
продужење важења регистрације, а орган који региструје возило наплаћује комуналну таксу која представља 
приход буџета општине. 
 Комуналну таксу по овом тарифном броју не плаћају возила Војске Србије, санитетска возила, 
специјална возила ЈКП. 
 
Број: 434-87/2019-01-1 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 
                                                                                                                                   ЗАМЕНИК 
                                                                                                                              ПРЕДСЕДНИКА  
                                                                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                          Божидар Грујић,с.р.   
      


