На основу члана 32 став 1 тачка 6 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС",
бр. 129/07), члана 11 и члана 18 Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. гласник
РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 – ускл.дин. изн. и 125/14 – ускл. дин. изн.), члана 40
став 1 тачка 3 и члана 105 став 2 Статута општине Кула – пречишћен текст ("Сл. лист
општине Кула", бр. 7/13), Скупштина општине Кула, на седници одржаној 22. децембра
2015. године, донела је
ОДЛУКУ
о локалним комуналним таксама
Члан 1.
Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Кула и
утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне
таксе.

1.
2.

Члан 2.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
Истицање фирме на пословном простору.
Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина.

Члан 3.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за
чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 4.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за
чије коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док траје
коришћење права, предмета или услуге.
Члан 5.
Обвезник локалне комуналне таксе из члана 2 став 1 тачка 1 ове Одлуке, дужан је
да поднесе пријаву за утврђивање локалне комуналне таксе Одељењу за финансије и
привреду Општинске управе Кула у року од 15 дана од дана почетка коришћења права,
предмета и услуга за које је овом Одлуком предвиђено да се плаћа локална комунална
такса.
Ако обвезник таксе не поднесе пријаву, такса ће се утврдити на основу података
којима располаже надлежни орган или путем инспекцијске контроле у складу са законом и
прописима донетим на основу закона.
Комунална инспекција извршиће контролу на лицу места, сачинити записник који
ће проследити Одељењу за финансије и привреду а на основу кога ће моћи да се изврши
разрез таксене обавезе.
Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да сваку насталу промену од утицаја
на утврђивање таксе пријави у року од 15 дана од дана настанка исте.
Члан 6.
Локалне комуналне таксе не плаћају државни органи и организације, органи и
организације територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе; јавна предузећа,
јавне установе и јавне агенције чији је оснивач општина Кула; удружења грађана,
привредни субјекти који као претежну делатност обављају старе и уметничке занате и
послове домаће радиности за које је издат одговарајући сертификат министарства
надлежног за послове привреде као и привредни субјекти над којима је отворен поступак
ликвидације, реструктурирања, стечаја или реорганизације.

Члан 7.
Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне
Управе за трезор Републике Србије, прописане Правилником о условима и начину вођења
рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна.
Члан 8.
Средства која се остваре наплатом локалних комуналних такса представљају
изворни приход буџета општине Кула.
Члан 9.
Локалну комуналну таксу из члана 2 став 1 тачка 1 ове одлуке, решењем утврђује и
наплаћује Одељење за финансије и привреду Општинске управе Кула.
У погледу начина утврђивања локалних комуналних такси из ове oдлуке,
обрачунавања, рокова застарелости, наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате, обнове
поступка, жалбе, повраћаја средстава, принудне наплате и осталог што није посебно
прописано овом oдлуком, примењују се одредбе Закона о пореском поступку и пореској
администрацији.
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору
Члан 10.
Комунална такса за истицање фирме на пословном простору уводи се за истакнуту
фирму на пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
Фирма, у смислу ове одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које упућује на
то да правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Члан 11.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.
За сваку фирму истакнуту на више пословних објекта, обвезник плаћа таксу за
једну фирму.
Члан 12.
Обавезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору
ослобађа се плаћања таксе од дана брисања из регистра привредних субјеката као и за
период у коме траје привремени престанак рада предузетника.
Члан 13.
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; електро-привреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга), а имају годишњи
приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на
пословном простору (у даљем тексту: фирмарина).
Члан 14.
Предузетници, микро и мала правна лица са годишњим приходом преко
50.000.000,00 динара фирмарину плаћају у годишњем износу од 50% просечне зараде.
Предузетници, микро и мала правна лица која обављају делатност:
1) Производње и трговине нафтом и дериватима нафте, фирмарину плаћају на
годишњем нивоу у износу од две просечне зараде;
2) Коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга, фирмарину
плаћају на годишњем нивоу у износу од десет просечних зарада.

Члан 15.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
средња правна лица фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу једне просечне
зараде.
Правна лица из става 1 овог члана која обављају делатност:
1) Трговине на мало у неспецијализованим продавницама, трговине на мало
храном, пићима и дуваном у специјализованим продавницама, друмски превоз терета и
трговине на велико одећом и обућом, фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу од
две просечне зараде;
2) Производње и трговине нафтом и дериватима нафте, фирмарину плаћају на
годишњем нивоу у износу од осам просечних зарада;
3) Коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга, фирмарину
плаћају на годишњем нивоу у износу од десет просечних зарада.
Члан 16.
Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика правна лица, фирмарину плаћају на годишњем нивоу у износу три просечне зараде.
Правна лица из става 1 овог члана која обављају делатност:
1) 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 и електропривреде фирмарину
плаћају на годишњем нивоу у износу од осам просечних зарада,
2) Коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга, фирмарину
плаћају на годишњем нивоу у износу од десет просечних зарада.
Члан 17.
Под просечном зарадом из члана 13., 14., 15. и 16. ове одлуке сматра се просечна
зарада по запосленом остварена на територији општине Кула у периоду јануар - август
године која претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког
органа надлежног за послове статистике.
Члан 18.
Комунална таксе за истицање фирме на пословном простору плаћа се месечно до
15. у месецу за претходни месец у висини 1/12 годишњег износа таксе.
До доношења решења o утврђивању висине комуналне таксе за истицање фирме на
пословном простору за текућу годину, обвезник локалне комуналне таксе је дужан да
плаћа утврђени месечни износ аконтације, у висини која одговара утврђеном месечном
износу локалне комуналне таксе из претходне године
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина
Члан 19.
Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим
пољопривредних возила и машина утврђује се у годишњем износу и плаћа приликом
регистрације моторног возила.
Таксени обвезник је свако правно и физичко лице које региструје моторно возило.
Без доказа о плаћеној такси по овом тарифном броју не може се извршити
регистрација односно продужење регистрације моторног возила.

Члан 20.
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила
и машина утврђују се следећи износи таксе:
1) За теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости ......... 1.000,00 дин.
- за камионе од 2 - 5 t носивости ...... 1.500,00 дин.
- за камионе од 5 - 12 t носивости ..... 2.800,00 дин.
- за камионе преко 12 t носивости ..... 4.200,00 дин.
2) За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 300,00 динара;
3) За путничка возила:
- до 1.150 cm³ .......................... 500,00 дин.
- преко 1.150 до 1.300 cm³ ........... 900,00 дин.
- преко 1.300 до 1.600 cm³ .......... 1.400,00 дин.
- преко 1.600 до 2.000 cm³........... 1.800,00 дин.
- преко 2.000 до 3.000 cm³........... 2.600,00 дин.
- преко 3.000 cm³ ..................... 4.500,00 дин.
4) За мотоцикле:
- до 125 cm³ ............................ 360,00 дин.
- преко 125 до 250 cm³ ............... 480,00 дин.
- преко 250 до 500 cm³ ............... 840,00 дин.
- преко 500 до 1.200 cm³ ............ 1.200,00 дин.
- преко 1.200 cm³ ...................... 1.500,00 дин.
5) За аутобусе и комби бусеве 45,00 динара по регистрованом седишту;
6) За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 t носивости ............................ 300,00 дин.
- од 1 t до 5 t носивости ................ 600,00 дин.
- од 5 t до 10 t носивости ............. 1 000,00 дин.
- од 10 t до 12 t носивости ............ 1.300,00 дин.
- носивости преко 12 t ................. 2.000,00 дин.
7) За вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата ................. 1.200,00 дин.
- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата ........... 1.800,00 дин.
- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата .......... 2.400,00 дин.
- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата ......... 3.000,00 дин.
- чија је снага мотора преко 177 киловата ............ 3.600,00 дин.
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.
Члан 21.
Таксу из члана 20. не плаћају органи, организације и лица на:
1) Путничке аутомобиле и мотоцикле војних инвалида и инвалида рада са 80% или
више процената телесног оштећења или код којих постоји телесно оштећење које има за
последицу непособност ногу до 60% или више, ако им возило служи за њихов лични
превоз,

2) Друмска моторна возила која привредне организације користе искључиво у
саобраћају на градским улицама за обављање своје комуналне делатности (градске
линије, градска чистоћа, водовод, зеленило и слично, дистрибуција електричне енергије и
јавно осветљење), ватрогасна моторна возила професионалних ватрогасних јединица,
ватрогасних добровољних друштава и ватрогасних јединица предузећа и других
организација које имају ватрогасну службу, санитетска возила и возила „Црвеног крста“,
3) Привредни субјекти чија је основна делатност транспорт и путнички саобраћај
плаћају таксу у висини од 50% износа таксе прописане овим тарифним бројем,
4) Прикључна возила и вучна возила пољопривредних предузећа, задруга и
пољопривредника, ако се користе за обављање послова у пољопривреди.
Као доказ за остваривање права на ослобађање од плаћања таксе за возила из
тачке 4. овог члана за пољопривреднике представља уверење да је обвезник плаћања
доприноса по основу пољопривредне делатности, а за привредне субјекте акт о
регистрацији издат од надлежног органа.
Члан 22.
Надзор над применом одредаба ове одлуке врши Општинска управа - Одељење за
финансије и привреду.
Члан 23.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама ("Сл. лист општине Кула", бр. 38/2012 и 28/2013).
Члан 24.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. листу општине
Кула".
Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Општина Кула
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 01-434-7/2015
22. децембар 2015. године
Кула

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ
Снежана Мркаић

Образложење
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама члана 32 став 1
тачка 6 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007), члана 11 и члана 18
Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", бр. 62/06, 47/2011,
93/2012, 99/13 – ускл.дин. изн. и 125/14 – ускл. дин. изн.), члана 40 став 1 тачка 3 и члан
105 став 2 Статута општине Кула – прећишћен текст ("Сл. лист општине Кула", бр. 7/2013).
Чланом 11 Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да Скупштина јединице
локалне самоуправе може уводити локалне комуналне таксе за коришћење права,
предмета и услуга, док је чланом 18. истог закона прописано да се актом скупштине
јединице локалне самоуправе, којим се уводи локална комунална такса, утврђују
обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне таксе.
Одредбом члана 40 став 1 тачка 3. Статута општине Кула прописано је овлашћење
Скупштине општине да утврђује општинске таксе и друге приходе који јој по закону
припадају.
Овом Одлуком дефинисане су таксене обавезе које су и досадашњом Одлуком биле
уведене у општини Кула, у складу са законом. Разлика у односу на предходно стање је
повећање комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила просечно
за 20% , што је у оквиру висине постављене законом а 40% мање од законом максимално
прописаних износа.
Имајући у виду одредбе члана 7 став 2 Закона о финансирању локалне самоуправе,
Општинско веће општине Кула утврдило је Нацрт ове Одлуке и упутило на јавну расправу у
трајању од 10 дана.
Јавна расправа по Одлуци организована је од 8. децембра 2015. године до 17.
децембра 2015. године, објављивањем текста на сајту општине Кула www.kula.rs.,
примедби и мишљења на Нацрт Одлуке није било.
Додатна средства за извршење ове Одлуке нису потребна.
Предлаже се Скупштини општине да донесе одлуку као у тексту.

