На основу члана 11. став 1. и члана 18. Закона о финансирању
локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', број 62/2006,
47/2011, 93/2012, 104/2016, 95/2018 – др.закон), члана 32. став 1. тачка 13.
Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'', број
129/2007, 83/2014 – др.закони, 101/2016 – др.закони и 47/2018), и члана 35.
тачка 15. Статута општине Темерин (''Службени лист општине Темерин'' број
6/2014 и 14/2014) Скупштина општине Темерин на XXXII седници одржаној
28.02.2019. 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
oпштине Темерин и утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и
начин плаћања комуналне таксе.
Члан 2.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за
чије је коришћење прописано плаћање таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета
или услуге за чије је коришћење прописано плаћање комуналне таксе и
траје док траје коришћење права, предмета или услуге.
Члан 4.
Комуналне таксе уводе се за:
1.истицање фирме на пословном простору;
2.држање моторних, друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина;
3.држање средстава за игру (''забавне игре'').

Члан 5.
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 (општине
Темерин).

Члан 6.
Обвезник комуналне таксе дужан је да поднесе пореску пријаву за
утврђивање таксене обавезе Одељењу за буџет, финансије и трезор –
Одсеку локалне пореске администрације (у даљем тексту: Одсек ЛПА),
најкасније до 30. марта у години за коју се врши утврђивање комуналне
таксе, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права,
предмета и услуге за које је уведена комунална такса.
Обвезник комуналне таксе за све прописане облике у члану 4. ове
одлуке, осим из тачке 2. држање моторних, друмских и прикључних возила,
осим пољопривредних возила и машина, дужан је да сваку насталу
промену пријави Одсеку ЛПА у року од 15 од дана настанка промене.
Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору подноси се на обрасцу П ФИР који је саставни део
ове одлуке – Прилог 1.
Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за
игру – ''забавне игре'' подноси се на обрасцу П ЗИГ који је саставни део
ове одлуке – Прилог 2.
Субјекти који су ослобођени плаћања локалних комуналних такса
нису у обавези да подносе пријаве за утврђивање обавезе по овом основу.
Члан 7.
На територији општине Темерин комунална такса плаћа се у
различитој висини‚ зависно од врсте делатности и величине правног лица у
смислу закона којим се уређује рачуноводство, висине годишњег прихода, као
и предмета или вршења услуге за које се плаћају таксе.
Члан 8.
Комунална такса плаћа се у месечном и годишњем износу, што ће
се дефинисати у тарифним бројевима таксене тарифе, која је саставни
део ове одлуке.
Члан 9.
Ако обвезник комуналне таксе, изузев обвезника из члана 4. тачка 2.
ове одлуке, не поднесе пореску пријаву за коришћење права, предмета
или услуге, таксена обавеза утврдиће се на основу података којима
располаже надлежни орган или путем инспекцијског надзора.
Члан 10.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања,
застарелости, наплате, обрачуна камате, принудне наплате и осталог,
примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској

администрацији.
Члан 11.
Утврђивање, контролу и наплату комуналних такси прописаних овом
одлуком, изузев комуналне таксе из члана 4. тачка 2. врши Одсек ЛПА.
Комуналну таксу из става 1. овог члана, решењем утврђује Одсек
ЛПА Темерин.
Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба
министарству финансија, преко Одсека ЛПА Темерин.
Контролу и наплату комуналне таксе за држање моторних друмских
и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина врши
Министарство унутрашњих послова, Полицијска управа Нови Сад,
Полицијска станица Темерин приликом регистрација возила.
Члан 12.
Висина комуналних такси утврђена овом одлуком може се изменити
једном 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.
Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши порески инспектор
Одсека ЛПА и по потреби у сарадњи са комуналном инспекцијом Општинске
управе
Члан 14.
Новчаном казном најмање у износу од 50.000,00 динара казниће се за
прекршај правно лице ако:
-Одсеку ЛПА не поднесе пријаву за утврђивање обавезе плаћања локалне
комуналне таксе (члан 6. став 1. ове одлуке);
-Одсеку ЛПА не пријави или не пријави у прописаном року сваку насталу
промену (члан 6. став 2. ове одлуке);
За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице или
одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 5.000,00 динара.
За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном
казном у најмањем износу од 15.000,00 динара.

Члан 15.
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.
Средства, која се остваре наплатом локалних комуналних такси су
изворни приходи буџета општине.
Члан 16.
Саставни део ове одлуке је таксена тарифа утврђена за коришћење
појединих права, предмете и услуга.
Члан 17.
Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о
локалним комуналним таксама ("Службени лист oпштине Темерин" број 03/13,
18/18).
Члан 18.
Ова одлука објављује се у ''Службеном листу општине Темерин'', а
ступа на снагу од дана објављивања и примењује се од 1. марта 2019. године.
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ТАКСЕНА ТАРИФА

Тарифни број 1.

Комунална такса плаћа се за истакнуту фирму на пословном простору.
Под фирмом, у смислу ове одлуке, подразумева се сваки истакнути
назив или име на пословном простору, 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.
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у микро и мала правна лица, а имају годишњи
приход до 50.000.000,00 динара, не плаћају комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору.
Kомуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају на
годишњем нивоу правна лица и предузетници који обављају следеће
делатности:

-банкарство и осигурање имовине и лица у износу од 150.000,00 динара;
-производња и трговина нафтом и дериватима нафте у износу од 100.000,00
динара;

-производња и трговина на велико дуванским производима у износу од
150.000,00 динара;

-поштанске, мобилне, телефонске услуге и електропривреда у износу од
150.000,00 динара;

-казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање осталих коцкарских
услуга у износу од 200.000,00 динара;

-дискотеке и ноћни барови у износу од 100.000,00 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика правна лица таксу за истицање фирме на пословном
простору плаћају на годишњем нивоу у износу од 50.000,00 динара.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у средња правна лица, комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору плаћају на годишњем нивоу у износу од 40.000,00 динара.

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у мала и микро правна лица и предузетници, а имају годишњи
приход преко 50.000.000,00 динара, плаћају комуналну таксу за истицање
фирме на пословном простору у износу од 30.000,00 динара на годишњем
нивоу.
Такса из овог тарифног броја утврђује се у годишњем износу, сразмерно
времену истицања фирме, а плаћа се месечно и то до 15. у месецу за
претходни месец.
Тарифни број 2.
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације возила
утврђује се у следећим износима:
1) За теретна возила:
-за камионе до 2 t носивости ......................................................….1.390,00 динара,
-за камионе од 2t до 5t носивости...................................................1.840,00 динара,
-за камионе од 5t до 12t носивости............................................…..3.220,00 динара,
-за камионе преко 12t носивости ....................................................4.590,00 динара.
2) За теретне и радне приколице
(за путничке аутомобиле) .................................................................460,00 динара.
3) За путничка возила:
-до 1.150 cm3.......................................................................................460,00 динара,
-преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3...........................................................910,00 динара,
-преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 ......................................................1.380,00 динара,
-преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3........................................................1.840,00 динара,
-преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3........................................................2.780,00 динара,
-преко 3.000 cm3...............................................................................4.600,00 динара.
4) За мотоцикле:
-до 125 cm3 .........................................................................................460,00 динара,
-преко 125 cm3 до 250 cm3.................................................................680,00 динара,
-преко 250 cm3 до 500 cm3..............................................................1.140,00 динара,
-преко 500 cm3 до 1.200 cm3...........................................................1.390,00 динара,
-преко 1.200 cm3...............................................................................1.720,00 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:
-1t носивости .......................................................................................460,00 динара,
-од 1t до 5t носивости..........................................................................800,00 динара,
-од 5t до 10t носивости ...................................................................1.090,00 динара,
-од 10t до 12t носивости ..................................................................1.500,00 динара,

-носивости преко 12t …..............................................................…..2.300,00 динара.
7) За вучна возила (тегљаче):
-чија је снага мотора до 66 kw.........................................................1.380,00 динара,
-чија је снага мотора од 66 kw до 96 kw..........................................1.840,00 динара,
-чија је снага мотора од 96 kw до 132 kw........................................2.320,00 динара,
-чија је снага мотора од 132 kw до 177 kw......................................2.780,00 динара,
-чија је снага мотота преко 177 kw...........................…....................3.690,00 динара.
8) За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита
за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз
пчела..................................................................................................1.140.00 динара.

Тарифни број 3.
За држање средстава за игру (''забавне игре'' на рачунарима,
симулаторима, видео-аутоматима, флиперима, билијар, пикадо и слично)
утврђује се комунална такса по апарату, у месечном износу од 2.000,00 динара.
Обвезник по овом тарифном броју је корисник простора, правно и
физичко лице, односно предузетник који држи апарате за игре, односно
приређује забавне игре у простору.
Таксени обвезник је дужан да пријави средства и апарате за забавне игре
Одсеку ЛПА.
Комунална такса по овом тарифном броју утврђује се годишњим
решењем сразмерно времену коришћења, а плаћа се месечно до 15. у месецу.

Образложење

Правни основ за доношење ове одлуке налази се у Закону о
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'' број:
62/06....104/16-др.закон и 95/18 – др. закон) у смислу да општине и градови
актом скупштине могу уводити локалну комуналну таксу за коришћење права,
предмета и услуга, у којем се утврђују обвезници, висина, олакшице, рокови и
начин плаћања исте.
Овом Одлуком о локалним комуналним таксама престаје да важи ранија
Одлука о локалним комуналним таксама објављена у ''Службеном листу
Општине Темерин'' под бројем 3/13 и 18/18.
Разлог за доношење ове Одлуке је у усвајању Закона о накнадама за
коришћење јавних добара од стране Народне скупштине Републике Србије

почетком децембра 2018. године, којим је регулисано да јединице локалне
самоуправе уводе накнаду за коришћење јавне површине на својој територији.
С'обзиром да смо у ранијој Одлуци о локалним комуналним таксама у складу са
Законом о финансирању локалне самоуправе имали Таксене тарифе које су се
односиле на јавну површину, а то су Таксене тарифе број 4 и број 6, по новом
закону за јавне површине уводе се накнаде и као такве не обухватају се
комуналним таксама.
Како и каже члан 4. ове Одлуке, а у скаладу са Законом о финансирању
локалне самоуправе комуналне таксе уводе се за:
-Истицање фирме на пословном простору;
-Држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина;
-Држање средстава за игру (забавне игре).
Износ комуналне таксе по сва три напред поменута основа није мењан у
односу на Одлуку о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама
коју смо усвојили на седници Скупштине општине Темерин, када смо
разматрали и усвајали буџет Општине за 2019. годину, што је у скалду са
чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе.
Одлука о локалним комуналним таксама у овој форми ступа на снагу и
примењује се од 1. марта 2019. године, када престаје да важи Одлука о
локалним комуналним таксама објављена у ''Службеном листу Општине
Темери'' број 3/13 и 18/18.
За спровођење ове Одлуке није потребно ангажовати допунска средства
из буџета Општине Темерин у 2019. години.

Одсек локалне пореске администрације

