НАЦРТ
На основу члана 6, 7 и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, усклађени дин.изн,125/2014 усклађени дин.изн,83/2016, 91/2016- усклађени дин.изн,104/2016-др.закон и
96/2017- усклађени дин.изн, 89/2018 и 95/2018-др.закон), члана 32. став 1. тачка 6.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС “ , број 129/2007, 83/2014,
101/2016 и 47/2018 ) и члана 36. став 1. тачка 3. и 6. и члана 121. став 2. Статута
општине Врбас
(„Службени лист општине Врбас“, број 26/2018) Скупштина
општине Врбас, на седници одржаној данa,
марта 2019. године, донела је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе на територији општине Врбас,
утврђују се обвезници,висина, рокови и начин плаћања.
Члан 2.
Обвезник комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење је Законом и овом Одлуком прописано плаћање локалне комуналне
таксе по тарифи која је саставни део ове Одлуке.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета и услуга.
Члан 3.
Обвезник плаћања локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права,
предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање исте, поднесе
пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе Одељењу за
локалне јавне приходе .
Локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга не плаћају
државни органи и организације, органи и организације јединице локалне
самоуправе.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1.Истицање фирме на пословном простору,
2.Држање моторних, друмских и прикључних возила (осим пољопривредних возила
и машина ) и
3.Држање средстава за игру(забавне игре, билијар,флипери аутомати и сл.).

Члан 5.
Локалне комуналне таксе се утврђују у годишњем износу,односно сразмерно
вршењу коришћења права ,предмета и услуга.
Члан 6.
Обвезник локалне комуналне таксе , дужан је да поднесе пријаву за утврђивање
обавезе по основу локалне комуналне таксе надлежном органу у року од 15 дана
од дана почетка коришћења права, предмета и услуга за које је уведена такса.
Обвезник локалне комуналне таксе дужан је да сваку насталу промену пријави
надлежном органу општинске управе у року од 15 дана од дана настана промене.
У случају да обвезник не поднесе пријаву у року утврђеном у ставу 1. овог члана,
надлежни орган ће донети решење на основу података надлежног органа који врши
упис у регистар и на основу службених података којима располаже државни орган
или други орган локалне самоуправе.
Члан 7.
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе,обрачунавања ,наплате
,рокова, плаћања,обрачуна камата,застарелости и других питања,примењују се
одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
За све што није регулисано овом Одлуком примењиваће се одредбе Закона о
финансирању локалне самоуправе.
Члан 8.
Утврђивање висине и наплата локалне комуналне таксе за истицање фирме из
члана 4. став 1. тачка 1. ове Одлуке утврђено је посебном Одлуком Скупштине
општине о локалној комуналној такси на истицање фирме.
Члан 9.
Утврђивање и наплату комуналне таксе из члана 4. став 1.тачка 1. и 3. врши
Одељење за локалне јавне приходе .
Утврђивање наплате комуналне таксе из члана 4. став 1.тачка 2. врши орган МУП-а
- Полицијска станица Врбас, орган надлежан за регистрацију возила.
Члан 10.
Ближе одредбе о висини, роковима и начину плаћања комуналних такси утврђују се
таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке.

Члан 11.
Надзор над спровођењем одредaба ове Одлуке врши Општинска управа Врбас
путем Одељења за инспекцијске послове - комунална инспекција и Одељење за
локалне јавне приходе .
Члан 12.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама („ Службени лист општине Врбас “ ,број 27/2018).
Члан 13.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објавивања у „ Службеном листу
општине Врбас“ .

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРБАС
Број:
Дана:
2019.године
ВРБАС

Председник Скупштине општине,
Марјана Мараш с.р.

ТАКСЕНА ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
Наплата локалне комуналне таксе за истицање фирме из члана 4. тачка 1. ове
Одлуке утврђена је посебном Одлуком Скупштине општине о локалној комуналној
такси на истицање фирме.
Тарифни број 2.
Држање моторних, друмских и прикључних возила (осим пољопривредних возила и
машина ):
1. за теретна возила
-за камионе до 2 тоне носивости , 1250 дин.
-за камионе од 2 тоне до 5 тона носивости,основна такса 1250 динара + 250
динара за сваку тону преко 2 до 5 тона,
-за камионе од 5 тона до 12 тона носивости, основна такса 2000 динара + 250
динара за сваку тону преко 5 до 12 тона, а не више од 3670 динара.
-за
камионе
преко
12
тона
носивости
основна
такса
3750
динара + 250 динара за сваку тону преко 12 тона, а не више од 5240 динара.
2. за теретне и радне приколице ( за путничке аутомобиле)
3. за путничка возила
- до 1150 cm3
- преко 1150 cm3 до 1300 cm3
- преко 1300 cm3 до 1600 cm3
- преко 1600 cm3 до 2000 cm3
- преко 2000 cm3 до 3000 cm3
- преко 3000 cm3
4. за мотоцикле
- до
125 cm3
- преко 125 cm3 до 250 cm3
- преко 250 cm3 до 500 cm3
- преко 500 cm3 до 1200 cm3
- преко 1200 cm3

300 дин.
300 дин.
600 дин.
1000 дин.
1400 дин.
3000 дин.
5000 дин.
300 дин.
450 дин.
700 дин.
1200 дин.
1500 дин.

5. за аутобусе и комби бусеве 30 динара по регистрованом седишту.
6. за прикључна возила,теретне приколице,полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета,
- до 1 тоне носивости
300 дин.
- од 1 до 5 тона носивости
500 дин.
- од 5 до 10 тона носивости
750 дин.
- од 10 до 12 тона носивости
1000 дин.
- преко 12 тона носивости
1400 дин.

7. за вучна возила (тегљаче)
- чија је снага мотора до 66 киловата
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата
- чија је снага мотора преко 177 киловата

1500 дин.
2000 дин.
2500 дин.
3000 дин.
4000 дин.

8. за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1000 дин.
НАПОМЕНА:
Обвезник таксе из овог тарифног броја је свако правно и физичко лице на чије име
се региструје возило.
Такса из овог тарифног броја плаћа се једанпут годишње приликом регистрације
возила код надлежног органа за регистрацију возила уплатом таксе на одговарајући
рачун буџета општине Врбас.
Без доказа о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју надлежни органа
за регистрацију возила не може извршити регистрацију возила.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за возила која су ослобођена плаћања
друмарине.
За возила из овог тарифног броја из тачке 7. за вучна возила – тегљаче јавна
предузећа која обављају комуналну делатност плаћају таксу у износу од 50% од
утврђене висине таксе.
Такса
по овом тарифном броју не плаћа се на тракторе, пољопривредна
прикључна возила и друга пољопривредна возила која се користе за обављање
послова у пољопривреди.
Тарифни број 3.
За држање средстава за игру на рачунарима, флиперима симулаторима,видео
аутоматима и сличним направама које се активирају уз помоћ новца и жетона, као
и билијара,пикада и других сличних игара у којима учесник не остварује добитак у
новцу ,плаћа се комунална такса у износу од 30 динара дневно за свако средство
појединачно.
НАПОМЕНА:
1.Такса из овог тарифног броја утврђује се у дневном износу.
2.Обвезник таксе из овог тарифног броја је свако правно лице или предузетник
који држи средства за забавне игре , односно приређује забавне игре у простору.
3.Таксени обвезник је дужан да пријави држање средстава и апарата за забавне
игре ,Одељењу за локалне јавне приходе .

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ
ПРАВНИ ОСНОВ
Правни основ за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама је члан
6, 7 и 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“,
број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, усклађени дин.изн,125/2014 -усклађени
дин.изн,83/2016, 91/2016- усклађени дин.изн,104/2016-др.закон и 96/2017усклађени дин.изн, 89/2018 и 95/2018-др.закон), члана 32. став 1. тачка 6. Закона о
локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014, 101/2016 и
47/2018 ) и члана 36. став 1. тачка 3. и 6. и члана 121. став 2. Статута општине
Врбас („Службени лист општине Врбас“, број 26/2018).

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ И САДРЖАЈ
Разлог за доношење Одлуке о локалним комуналним таксама је усклађивање
са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе који је донет децембра
2018. године, и који прописује да се Скупштина јединице локалне самоуправе може
увести комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга и то за истицање
фирме на пословном простору, држање средстава за игру и држање моторних
возила .
Овом Одлуком се предлаже да Одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у ''Службеном листу општине Врбас'', из разлога истовременог
ступања на снагу и почетка примене више аката које је донела Општина Врбас у
поступку усклађивања подзаконских аката са Законом о накнадама за коришћење
јавних добара и Законом о финансирању локалне самоуправе.

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА
За спровођење ове Одлуке нису потребна средства из Буџета општине.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ,КОМУНАЛНЕ И ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ

