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Н О В А Ц Р Њ А

На основу чланова 6. и 7. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“
бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13-усклађени динарски износи, 125/14-усклађени динарски износи,
95/15- усклађени динарски износи, 83/16, 91/16 -усклађени динарски износи , 104/16-др. закон ,
96/17- усклађени динарски износи и 89/18- усклађени динарски износи), члана 32. став 1. тачка
13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07,83/14-др.закон,101/16-
др.закон и 47/18) и члана 41. тачка  став  1.  тачка 3. Статута општине Нова Црња („Службени
лист општине Нова Црња “ број 9/08, 16/12, 16/15 и 2/19), Скупштина општине Нова Црња на
седници одржаној дана 25.06.2019. године , донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.

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

Члан 2.

Комуналне таксе уводе се за:
1. истицање фирме на пословном простору
2. држање моторних друмских и прикључних возила, осимпољопривредних возила и

машина. 
3. држање средстава за игру ("забавне игре").

Члан 3.

Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење
прописано плаћање комуналне таксе.

Комунална такса не плаћа се за коришћење права, предмета и услуга од стране државних
органа  и  организација,  органа  и  организација  територијалне  аутономије  и јединица  локалне
самоуправе, као и од стране субјеката чији је оснивач Скупштина општине Нова Црња.

У складу са тарифним бројем 2 обвезници су имаоци друмског и моторног возила који
плаћају  таксу  приликом  подношења  захтева  за  регистрацију  односно  продужење  важења
регистрације возила, 



Члан 4.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.

Члан 5.

На  територији  општине  Нова  Црња  комунална  такса  плаћа  се  у  различитој  висини
зависно  од  врсте  делатности,  површине  и  техничко-употребних  карактеристика  објеката,
величине правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и висине годишњег
прихода.

Комунална такса плаћа се у дневном, месечном и годишњем износу сразмерно времену
коришћења на начин прописан овом Одлуком.

Члан 6.

Обвезници комуналне  таксе  за  истицање фирме на пословном простору дужни су да
поднесу пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Одељењу за
финансије и буџет Општинске управе Нова Црња, најкасније до 30. марта у години за коју се
врши утврђивање локалне комуналне таксе.

Обвезник  комуналне  таксе  за  истицање  фирме  на  пословном  простору  који  је  у
извештајној години, остварио приход изнад 50.000.000,00 динара, у обавези је да до 31. јула
сваке године за коју се утврђује локална комунална таксе за истицање фирме на пословном
простору,  Одељењу  за  финансије  и  буџет  Општинске  управе  Нова  Црња  поднесе  пореску
пријаву ПП ЛКТ са подацима од значаја за утврђивање таксе:
-  биланс  успеха  извештајне  године  достављен  надлежном  органу  за  статистичке  и  друге
потребе,
- обавештење о разврставању.

Обвезник  комуналне  таксе  за  истицање  фирме  на  пословном  простору,  дужан  је  да
поднесе пријаву Одељењу за финансије и буџет Општинске управе Нова Црња у року од 30
дана по:
- почетку коришћења права, предмета и услуга,

- настанку промене у пословању од значаја за утврђивање пореске обавезе.

Пријава  за  утврђивање  комуналне  таксе  за  истицање  фирме  на  пословном  простору
подноси се на обрасцу ПП ЛКТ који је саставни део ове одлуке - Прилог1 .

Члан 7.

Ако обвезник комуналне таксе из члана 2. тачке 1. и 3. не поднесе пореску пријаву за
коришћење права, предмета или услуге, пореску пријаву уместо пореског обвезника подноси по
службеној дужности Одељење за финансије и буџет Општинске управе Нова Црња.



Пореско решење о утврђивању комуналне таксе утврдиће се на основу пореске пријаве
поднете  по службеној  дужности,  на основу података  којима располаже надлежни орган или
путем инспекцијског надзора.

Пореско решење о утврђивању комуналне таксе утврдиће се без претходног изјашњења
обвезника о чињеницама које су од значаја за одлучивање.

Члан 8.

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

Члан 9.

У погледу начина утврђивања комуналне таксе,  обрачунавања,  застарелости,  наплате,
рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно уређено овом одлуком, сходно
се примењује закон којим се уређује порески поступак и пореска администрација.

У  свему  осталом  што  није  посебно  регулисано  овом одлуком примењују  се  одредбе
Закона о финансирању локалне самоуправе и Закона о општем управном поступку.

Члан 10.

Утврђивање,  контролу  и  наплату  комуналне  таксе  за  истицање  фирме  на  пословном
простору и   држање средстава за игру(„забавне игре“)  врши Одељењу за финансије и буџет
Општинске управе Нова Црња.

Контролу и наплату комуналне таксе, у име и за рачун буџета општине Нова Црња, за
држање моторних  друмских  и прикључних  возила,  осим пољопривредних  возила  и  машина
врши Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа Зрењанин, Полицијска станица
Нова Црња приликом регистрације возила.

Члан 11.

Саставни део ове одлуке представља Таксена тарифа утврђена за поједина права, 
предмете и услуге.

Члан 12.

Висина комуналних такси утврђена овом одлуком може се изменити једанпут годишње,
и то у поступку утврђивања буџета општине за наредну годину.

Изузетно, висина комуналне таксе утврђена овом одлуком, може се изменити и у случају
доношења,  односно  измене  закона  или  другог  прописа  којим  се  уређују  изворни  приходи
јединице локалне самоуправе.



Члан 13.

Скупштина општине Нова Црња у случају ванредних околности може донети одлуку о
ослобађању од обавезе плаћања или о умањењу обавезе плаћања појединих комуналних такси
за све или одређене категорије корисника, за одређени период или док околности трају.

Члан 14.

Ако обвезник комуналне таксе: не поднесе пријаву односно захтев за коришћење права,
предмета  или  услуга  надлежној  организационој  јединици  општинске  управе  а  за  чије
коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе, казниће се за прекршај и то:

1. правно лице новчаном казном у износу од 150.000 динара;
2. одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара;
3. предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара;
4. физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 15.

Одлука о локалним комуналним таксама и Тарифа локалних комуналних такси, која је
њен саставни део, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у “Службеном листу општине
Нова  Црња”.  Даном  ступања  на  снагу  ове  одлуке  престаје  да  важи  Одлука  о  комуналним
таксама ("Службени лист општине Нова Црња", бр. 1/13 и 5/13).

ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1

1. Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму на пословном простору. Под фирмом, у смислу
ове одлуке, подразумева се сваки истакнути назив или име, које упућује на то да правно или
физичко лице обавља делатност у том простору.

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  објекта  плаћа  се  такса  за  сваку  истакнуту
фирму.



2. Обвезници таксе из овог тарифног броја су правна и физичка лица.
3. 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 су у претходној пословној
години остварили приход до 50.000.000 динара, не плаћају комуналну таксу за истицање фирме
на пословном простору.

4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна
лица,  као  и  предузетници  и  микро  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), комуналну таксу плаћају на годишњем нивоу
у износу од 35.000,00 динара.

5. 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), комуналну таксу плаћају на годишњем нивоу у износу од 80.000,00
динара.

6.  Правна  лица  која  су  према  закону  којим се  уређује  рачуноводство  разврстана  у  велика,
средња,  мала,  микро  правна  лица,  у  смислу  закона  којим  се  уређује  рачуноводство  и
предузетници, а обављају делатности банкарства, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и
пружања  коцкарских  услуга,  комуналну  таксу  плаћају  на  годишњем  нивоу  у  износу  од
150.000,00 динара.

7.  Правна  лица  која  су  према  закону  којим се  уређује  рачуноводство  разврстана  у  велика,
средња,  мала,  микро  правна  лица,  у  смислу  закона  којим  се  уређује  рачуноводство  и
предузетници,  а  обављају  делатности  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,
комуналну таксу плаћају на годишњем нивоу у износу од 120.000,00 динара.

8.  Правна  лица  која  су  према  закону  којим се  уређује  рачуноводство  разврстана  у  велика,
средња,  мала,  микро  правна  лица,  у  смислу  закона  којим  се  уређује  рачуноводство  и
предузетници, а обављају делатности ноћних барова и дискотека, комуналну таксу плаћају на
годишњем нивоу у износу од 10.000,00 динара.

9.  Привредни  субјекти  у  поступку  ликвидације  задужују  се  комуналном  таксом  до  дана
регистровања и објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације, уколико је истакнути



назив  фирме  уклоњен,  а  у  складу  са  законом  којим  се  уређује  ликвидација  привредних
субјеката.

10. Правно лице, односно предузетник који по окончању улагања које је од значаја за општину
Нова Црња, а којим доприноси бржем привредном развоју општине, тако што први пут запосли,
односно увећа просечан број запослених за 10% у зависности од просечног броја запослених
предвиђених чланом 6. Закона о рачуноводству за разврставање, не плаћа комуналну таксу за
двадесет четири месеца.

11. Предузетнику, који привремено одјави обављање делатности, у складу са законом, за тај
период мирује обавеза плаћања таксе на фирму, с тим да за време трајања привремене одјаве
фирма није истакнута.

12.  Комуналну  таксу  не  плаћају  обвезници  који  имају  регистровану  делатност  старих
уметничких  занат,  народна  радиност,  регистрована  пољопривредна  газдинства,  спортске
организације, политичке странке, синдикати, цркве, верске заједнице и непрофитна удружења.

13. За 50% се умањује такса на фирму, за другу и сваку следећу пословну јединицу правним
лицима која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика и средња
правна лица, као и предузетницима, малим и микро правним лицима. 

14.  Пословне јединице правних лица и предузетника  који  су  разврстани у велика и средња
правна  лица,  као  и  предузетницима,  малим  и  микро  правним  лицима  која  имају  годишњи
приход преко 50.000.000 динара, а које немају седиште на територији општине Нова Црња за
прву пословну јединицу плаћају у пуном износу таксу, а за сваку следећу пословну јединицу
такса се умањује за 50%.

15. 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.

Тарифни број 2

Износ  комуналне  таксе  за  држање  моторних  друмских  и  прикључних  возила,  осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила утврђује се у
следећим износима:

усклађени износ
у динарима 

1) за теретна возила

- за камионе до 2 t носивости 1.730 

- за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.300 

- за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.020 



- за камионе преко 12 t носивости 5.740 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 570 

3) за путничка возила: 

- до 1.150 cm³ 570 

- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ 1.140 

- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ 1.720 

- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ 2.300 

- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ 3.470 

- преко 3.000 cm³ 5.740 

4) за мотоцикле: 

- до 125 cm³ 460 

- преко 125 cm³ до 250 cm³ 680 

- преко 250 cm³ до 500 cm³ 1.140 

- преко 500 cm³ до 1.200 cm³ 1.390 

- преко 1.200 cm³ 1.720 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 50 

6) за прикључна возила – теретне приколице, полуприколице 
и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста 
терета: 

- 1 t носивости 460 

- од 1 t до 5 t носивости 800

- од 5 t до 10 t носивости 1.090 

- од 10 t до 12 t носивости 1.500 

- носивости преко 12 t 2300

7) за вучна возила (тегљаче): 

- чија је снага мотора до 66 киловата 1.720 

- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата 2300

- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 2.900 

- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата 3.470 

- чија је снага мотора преко 177 киловата 4.610 

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

1.140 



1.  Имаоци  друмског  и  моторног  возила  плаћају  таксу  из  овог  тарифног  броја  приликом
подношења захтева за регистрацију односно продужење важења регистрације возила и то: у
једнократном новчаном износу унапред за 12 месеци, обухватиће се и месец у коме се врши
регистрација односно продужење важења регистрације.
2. Највиши износи комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја 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.
3.  Приликом  усклађивања  највиших  износа  комуналне  таксе,  у  складу  са  ставом  2.  овог
тарифног броја,  основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи
комуналне таксе.
4.  Влада,  на  предлог  министарства  надлежног  за  послове  финансија,  објављује  усклађене
највише износе комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја.
5.  Објављени  усклађени  највиши  износи  комуналне  таксе  из  става  4.  овог  тарифног  броја
примењују  се  од првог дана наредног месеца од дана објављивања у "Службеном гласнику
Републике Србије".

Тарифни број 3

1. За држање средстава за игру - "забавне игре" утврђује се такса , и то:

Износ таксе у динарима месечно по
апарату/уређају/компјутеру

за приређивање томбола, лутрије, кладионице
и слично

3.000,00

за слот и покер апарате, рулет и слично 1.000,00
за билијар и флипер апарате 250,00
за компјутере у играоницама 100,00

2. Таксени обвезник из овог тарифног броја је правно лице и предузетник, корисник простора у
коме се приређује забавна игра.
3. Таксени обвезник је дужан да поднесе пријаву за средства и апарате за забавне игре Одељењу
за финансије  и буџет општинске управе Нова Црња у року од 15 дана од дана постављања
средстава за игру.
4. 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.

Председник Скупштине
Даница Стричевић




