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СКУПШТИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

 

 

  На основу члана 57. став 1. тачка 1. Статута града Зрењанина (''Службени лист 

града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), члана 110. став 1. Пословника 

Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен 

текст и 33/20 ) и члана 6. и 10. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 

Градско веће града Зрењанина је дана 09.12.2022. године утврдило Предлог Одлуке о 

изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, на исти нема примедби и 

упућује га Скупштини града Зрењанина на разматрање и доношење.                                     

 

 

 За известиоца по овој тачки одређује се Николина Шерфезе.                          
 

 

 

       

  ПРЕДСЕДНИК 

                  ГРАДСКОГ ВЕЋА 

                 Симо Салапура 

 

 

 

ЈХ/ 



 

  На основу члана 51. став 1. тачка 33. Статута града Зрењанина (''Службени 

лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 110. став 3. 

Пословника Скупштине града Зрењанинa (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 

17/20 – пречишћен текст и 33/20), Градоначелник града Зрењанина је дана 

09.12.2022. године разматрао Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним 

комуналним таксама и дао следеће 

 

 

 

 

М И Ш Љ Е Њ Е 

 

 

 

 

 Градоначелник града Зрењанина нема примедби на Предлог Одлуке о 

изменама Одлуке о локалним комуналним таксама, који је утврдило Градско 

веће.  

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Број: 020-2/22-62-II 

Дана: 09.12.2022. године   

З р е њ а н и н 

                               

 

 

 

                                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК  

                           Симо Салапура   

 

 

 

 

 

ЈХ/ 



 

                                                                                                                                      

На основу члана 6. став 1. тачка 3. и члана 7. став 1.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. 95/2018 – др.закон, 86/2019 – усклађени дин. 

изн.,126/2020 – усклађен дин. изн., 99/2021 – усклађени дин. изн., 111/2021 -др.закон и 

124/2022 – усклађен дин. изн.) и члана 36. тачка 3. и 128. став 1 Статута града 

Зрењанина ("Службени лист града Зрењанина" бр. 17/2020 -пречишћен текст), на 

седници Скупштина града Зрењанина,  одржаној дана ____________2022.године, 

донета је  

 

 

               ОДЛУКA  

              О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ  

               О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист града Зрењанина“ 

бр. 34/2012, 37/2013, 31/2014, 33/2015, 34/2016, 5/2017 и 8/2019) мења се ТАРИФА 

ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  која је саставни део Одлуке и гласи: 

 

 

‘‘ТАРИФА ЛОКАЛНЕ КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ  

Тарифни број 1.  

  Истицање фирме на пословном простору (фирмарина):  

 

1.1 Предузетници и правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у мала правна лица, а 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; поштанских; мобилних и телефонских 

услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) таксу за фирмарину плаћају годишње 

и то:  

- БИД зона 49.500,00 

- Екстра зона 23.000,00 



- I зона 17.500,00 

- II зона 11.500,00 

- III зона 8.000,00 

- IV зона 3.500,00 

 

1.2 Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

средња 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; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) таксу за 

фирмарину плаћају годишње и то:  

 

- БИД зона 72.500,00 

- Екстра зона 60.000,00 

- I зона 48.500,00 

- II зона 36.000,00 

- III зона 24.500,00 

- IV зона 7.000,00 

 

1.3. Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика 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; поштанских; 

мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) таксу за 

фирмарину плаћају годишње и то:  

- БИД зона 166.500,00 

- Екстра зона 155.000,00 

- I зона 144.000,00 

- II зона 132.500,00 

- III зона 121.000,00 

- IV зона 11.500,00 

 

1.4. Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика, средња, мала правна лица и предузетници, а обављају делатност банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, 

производње и трговине на велико дуванским производима, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и 

пружања коцкарских услуга плаћају годишње и то:  

 

 

- БИД зона 402.500,00 

- Екстра зона 368.000,00 



- I зона 333.500,00 

- II зона 266.000,00 

- III зона 264.500,00 

- IV зона 17.500,00 

1.5. Правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

велика, средња, мала правна лица и предузетници, а обављају делатност ноћних барова 

и дискотека плаћају годишње и то:  

- БИД зона 49.500,00 

- Екстра зона 37.000,00 

- I зона 23.000,00 

- II зона 17.500,00 

- III зона 11.500,00 

- IV зона 3.500,00 

 

НАПОМЕНА:  

1. Предузетници и правна лица која су према Закону којим се уређује рачуноводство 

разврстана у 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 имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну 

комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. 

2. Таксена обавеза за таксу из овог тарифног броја настаје даном уписа у регистар код 

Агенције за регистрацију привредних субјеката, односно другог надлежног органа. 

3. Обвезници таксу плаћају месечно у року од 15 дана по истеку сваког месеца. 

4. Под истакнутом фирмом подразумева се свако обележје или натпис који означава да 

правно лице и предузетник обавља одређену делатност, без обзира на ком делу 

пословног објекта се то обележје или натпис налази. 

5. Ако је на објекту истакнуто више фирми истог лица, такса се плаћа само за једну 

фирму. 

 

6. Таксени обвезници који на територији Града имају већи број пословних објеката, без 

обзира где се налази седиште фирме, комуналну таксу утврђену овим Тарифним бројем 

плаћају за један пословни објекат, који се налази у пословној зони за коју је утврђен 

већи износ комуналне таксе, а за сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну 

таксу умањену за 70% зависно од зоне у којој се налази, осим обвезника из тачке 1.4 

овог Тарифног броја који за сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну таксу 



умањену за 60% зависно од зоне у којој се налази, а максимално задужење обвезника за 

сваку истакнуту фирму не може бити веће од Законом прописаног. 

7. За истицање фирми правних лица чије се пословање финансира у потпуности или 

делимично из буџета града плаћа се такса у износу од 10% тарифе у зависности од зоне 

у којој се налази. 

8. Таксу обрачунава и задужује решењем Одељење за финансије Градске управе 

Зрењанина на основу података из регистра надлежног органа у годишњем износу 

сразмерно времену рада предузећа односно радње, такса се уплаћује на рачун број: 840-

716111843-35. Решење се доноси у складу са Законом о пореском поступку и пореској 

администрацији. 

9. Град, као подстицајну меру за развој привредних активности, ослобађа плаћање таксе 

из овог тарифног броја правна лица и предузетнике за годину у коју су први пут 

започели привредну активност на територији града. 

10. Правна лица у поступку ликвидације задужују се таксом из овог тарифног броја до 

дана регистровања и објављивања Одлуке о покретању поступка ликвидације у складу 

са Законом којим се уређује ликвидација. 

11. Предузетнику који привремено одјави обављање делатности у складу са законом, за 

тај период, мирује обавеза плаћања таксе на фирму. 

12. Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 

подноси се електронски, путем портала. 

13. Мала правна лица и предузетници који обављају делатност производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте, плаћају комуналну таксу умањену за 80% од прописане, 

зависно од зоне у којој се налазе. 

14. Све предвиђено овим тарифним бројем за мала правна лица односи се и примењује 

и на микро правна лица. 

 

Тарифни број 2.  

Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина плаћа се   и то:  

 динара 

1. За теретна возила:  

1.1. за камионе до 2 t носивости 2.140,00 

1.2. за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.860,00 

1.3. за камионе од 5 t до 12 t носивости 4.980,00 

1.4. за камионе преко 12 t носивости 7.110,00 

2. теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 710,00 

3. За путничка возила:  



3.1. до 1.150 cm3 710,00 

3.2. преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 1.410,00 

3.3. преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 2.130,00 

3.4. преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 2.860,00 

3.5. преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 4.300,00 

3.6. преко 3.000 cm3 7.110,00 

4. За мотоцикле  

4.1. до 125 cm3 570,00 

4.2. преко 125 cm3 до 250 cm3 840,00 

4.3. преко 250 cm3 до 500 cm3 1.410,00 

4.4. преко 500 cm3 до 1.200 cm3 1.730,00 

4.5. преко 1.200 cm3 2.130,00 

5. За аутобусе и комби бусеве  по регистрованом седишту 60,00 

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

 

6.1. до 1 t носивости 580,00 

6.2. од 1 t до 5 t носивости 990,00 

6.3. од 5 t до 10 t носивости 1.350,00 

6.4. од 10 t до 12 t носивости 1.870,00 

6.5. носивости преко 12 t 2.860,00 

7. За вучна возила (тегљаче) чија је снага мотора  

7.1. до 66 киловата 2.130,00 

7.2. од 66 киловата - 96 киловата 2.860,00 

7.3. од 96 киловата до 132 киловата 3.590,00 

7.4. од 132 киловата до 177 киловата 4.300,00 

7.5. преко 177 киловата 5.710,00 

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за 

путујуће забаве, радње и атестирана специјална возила за превоз пчела 

1.410,00 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја  плаћа се приликом регистрације возила на  рачун број 

840-714513843-04 

Тарифни број 3.  

Држање средстава за игру ("забавне игре"):  

 

 динара 

1. За држање апарата за забавне игре (забавне игре на рачунару, симулатори, 

флипери, билијар, пикадо и сл.) плаћа се месечна такса по апарату 

 

- БИД зона 3.523,00 

- Екстра зона 3.230,00 



- I зона 2.936,00 

- II, III i IV зона 2.349,00 

НАПОМЕНА:  

1. Таксу по овом Тарифном броју плаћа корисник простора у коме се држе, приређују 

забавне игре. 

2. Таксу годишње задужује и обрачунава Одељење за финансије Градске управе 

Зрењанин. 

3. Такса се плаћа месечно у року од 15 дана по истеку сваког месеца. 

4. Такса се уплаћује на рачун: 840-714572843-29. 

5. Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру   ("Забавне 

игре") подноси се на обрасцу "ПКТ" који је саставни део ове Одлуке. ‘‘ 

 

Члан 2.  

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Зрењанина'', а примењује  се почев од 1. јануара 2023. године. 

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ГРАД ЗРЕЊАНИН 

СКУПШТИНА ГРАДА 

Број: 

Дана: 

З Р Е Њ А Н И Н 

 

 

 

                                                                                              ПРЕДСЕДНИК  

                      СКУПШТИНЕ ГРАДА 

                                                                                             Чедомир Јањић 

 

 

 

 

 

 



             О б р а з л о ж е њ е 

 

I Правни основ и разлози за доношење Одлуке 

 

Правни основ за доношење Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним 

таксама (‘‘Сл.лист Града Зрењанина‘‘ бр. 34/2012, 37/2013,31/2014, 33/2015, 34/2016, 

5/2017 и 8/2019) садржан је у члану 6. став 1. тачка 3. и члану 7. став 1.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. 95/2018 – др.закон, 86/2019 – усклађени дин. 

Изн.,126/2020 – усклађен дин. изн. 99/2021 – усклађени дин. изн., 111/2021 -др.закон и 

124/2022 – усклађен дин. изн.)  који прописује да стопе изворних прихода, као и начин 

и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединица 

локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом. Чланом 15. истог Закона 

уређено је да се локалне комуналне таксе могу уводити за истицање фирме на 

пословном простору, за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина и држање средстава за игру (‘‘забавне игре‘‘) 

 Одредбом члана 15.в. наведеног Закона прописано је да се највиши износи 

локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, усклађују годишње, са годишњим индексом 

потрошачких цена који објављује републички орган надлежан за послове статистике. 

Највишe износe локалне комуналне таксе, усклађенe са годишњим индексом 

потрошачких цена утврђује Влада, сагласно члану 15.в. став 4. Закона, а исти се 

објављују у „Службеном гласнику Републике Србије“.   

 Овом одлуком усклађују се износи комуналних такси сагласно Усклађеним 

највишим износима за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина ( ''Сл.гласник РС'' бр. 124/2022 – усклађени дин. 

изн.). 

 

 Предлог Одлуке садржи измену тарифног броја 2. која подразумева таксу за 

држање друмских моторних и прикључних возила осим пољопривредних возила и 

машина, која се плаћа приликом регистрације возила у предложеним измењеним  

износима. 

Предлог одлуке садржи такође и измену тарифног броја 1.  - истицање фирме на 

пословном простору (фирмарина) и то само у односу на усклађивање са годишњим 

индексом потрошачких цена који је објавио  Републички завод за статистику за период 

од 1. октобра 2021. године до 30. септембра 2022. године. Значајно је истаћи да износи 

нису кориговани више година да би се обвезницима помогло и олакшало, посебно за 

време трајања епидемије корона вируса. 

 



Чланом 36 став 1. тачка 3. Статута града Зрењанина уређена је надлежност 

Скупштине града Зрењанина и прописано да Скупштина града утврђује стопе изворних 

прихода Града, као и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада. 

 

II Процена потребних средстава за спровођење Одлуке 

 За спровођење одредби ове Одлуке нису потребна средства из буџета. 

 

У  складу са претходно изнетим предлаже се  Скупштини града да донесе Одлуку у 

предложени тексту. 
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Заменик начелника одељења 

за финансије II 

Николина Шерфезе                                                                        НАЧЕЛНИК 

                                                                                                    ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

                                                                                                       Ненад Домјесков 


