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             На основу члана  32. тачка 13. Закона о локалној  самоуправи ("Сл. гласник РС, 

бр.129/2007) и  члана 11. и 15. као и  члана 18. Закона о финансирању локалне самоуправе 

("Сл.гласник РС" бр.62/2006, 47/2011 и 93/2012),  и члана 37. Статута Општине Рума ("Службени 

лист општине Срема " број 6/09, 38/2012) Скупштина општине Рума, на седници одржаној дана 

22. фебруара 2013. године, донела је  

 

 

 

О Д  Л  У  К  У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
                                                                                          

                                                                                                                                  

Члан 1. 
 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе које се плаћају на територији Општине 

Рума. 

 

Члан 2. 

 

Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије  је 

коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

 

 

Члан 3. 

  

           Локалне комуналне таксе уводе се за: 

  

1. истицање фирме на пословном простору; 

2. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 

(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.); 

3. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина; 

4. коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа 

старих и уметничких заната и домаће радиности; 

5. држање средстава за игру ("забавне игре"); 

6. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 

уређеним и обележеним местима; 

7. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења; 

8. заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских радова. 
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Члан 4. 

 

Средства која се остварују наплатом локалних комуналних такси су приход Општине. 

                                                                               

Члан 5. 

 

 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, висине годишњег прихода и по деловима територије, односно у зонама у 

којима се налазе објекти, предмети или врше услуге за коју се плаћају таксе. 

 Таксена обавеза настаје почетком коришћења права, предмета или услуга. 

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

 

Члан 6. 

 

 Обвезник таксе је дужан да благовремено и тачно пријави постојање основа за плаћање 

таксе надлежном одељењу Општинске управе, као и све накнадне промене од значаја за њено 

постојање и висину. 

 Утврђивање, обрачун и наплату вршe надлежни органи или службе одређене овом 

Одлуком на основу пријаве обвезника таксе и по службеној дужности. 

 Пријава за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 

подноси се на обрасцу ПП ЛКТ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 1. 

 Пријава за утврђивање комуналне таксе за држање средстава за игру ("забавне игре") 

подноси се на обрасцу ПП ЗИ који је саставни део ове Одлуке - Прилог 2. 

 Ако обвезник комуналне таксе из члана 2.  не поднесу пореску пријаву за коришћење 

права, предмета и услуга, таксена обавеза утврдиће се на основу података којима располаже 

надлежни орган или путем инспекцијског надзора. 

                                                                          

Члан 7. 

 

 Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и услуга од стране 

државних органа и организација, територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе. 

 

Члан 8. 

 

 Висина, олакшице, рокови и начин наплате локалних комуналних такси утврђују се 

Тарифом која је саставни део ове Одлуке. 

 

Члан 9. 

 

 У погледу начина утврђивања комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплате, 

роковa за плаћање, обрачунa камате примењују се одредбе Закона о пореском поступку и 

пореској администрацији, Закона о порезу на добит правних лица и Закона о порезу на доходак 

грађана. 

 За све остало што није посебно регулисано овом Одлуком примењују се одредбе Закона о 

финансирању локалне самоуправе. 
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Члан 10. 

 

 Надзор над применом ове одлуке врши Одељење за урбанизам и комунално стамбене 

послове и Одељење за привреду и буџет Општинске управе Општине Рума. 

 

Члан 11. 

 

Новчаном казном од 50.000 до 150.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако: 

- надлежној служби Локалне пореске администрације (у даљем тексту: ЛПА) не поднесе или не 

поднесе у прописаном року, пријаву за утврђивање обавезе по основу истицања фирме на 

пословном простору; 

- надлежној служби ЛПА не поднесе или не поднесе у прописаном року, пријаву за утврђивање 

обавезе по основу комуналне таксе за држање средстава за игру ("забавне игре"); 

- надлежној служби ЛПА не пријави  или не пријави у прописаном року сваку насталу промену; 

- на захтев ЛПА се не одазове на позив ради појашњења или не достави податке, информације и 

документацију од значаја за утврђивање висине таксене обавезе; 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у правном лицу новчаном 

казном од 2.500 до 50.000 динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном казном од 5.000 до 

50.000 динара. 

 

Члан 12. 

 

 Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 

таксама ("Службени лист општина Срема", број 16/2010). 

 

 

Члан 13. 

 

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

општина Срема".        

      

                                                                                     
     

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА  

 

 

 

Број: 06-15-8/2013-III                                                 ПРЕДСЕДНИК 

Дана: 22.02.2013. године                                             Ненад Боровић 

Рума 
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ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 

 

тарифни  број 1. 

 

Обвезници таксе из овог тарифног броја су према закону  правна и физичка лица. 

 

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

у мала правна лица, а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, од 01.10.2012. године не 

плаћају комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. 

 

2. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 

правна лица, као и предузетници  и мала правна лица која имају годишњи приход преко 

50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурање 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), плаћају таксу на истицање фирме на 

годишњем нивоу  у износу  од 50.000 динара.         

 

3.  Правна лица која се према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица (осим  правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурање 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), плаћају таксе на истицање фирме на годишњем нивоу  у износу        

од 100.000 динара 

 

НАПОМЕНА : просечна бруто зарада за општину Рума за период јануар-август 2012.године 

износи 47.835 динара. 

 

4. Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: такса) 

утврђује се на годишњем нивоу зависно од регистроване претежне делатности обвезника, 

односно делатности коју обвезник обавља предвиђену Законом о финансирању локалне 

самоуправе, и то: 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, величине 

правног лица у смислу закона којим се уређује рачуноводство и броја објекатa на којем је 

истакнута фирма. 

 

Делатности предвиђене Законом о финансирању локалне самоуправе распоређене су у оквиру I, 

II и III групе делатности, а делатности предвиђене Уредбом о класификацији делатности су по 

шифрама делатности распоређене у оквиру IV, V и VI групе делатности из ове тарифе, и то: 
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I група: 

 

– банкарство; 

– осигурање имовине и лица; 

– производња нафте; 

– трговина на велико дуванским производима; 

– поштанске активности комерцијалног сервиса; 

– мобилне и телефонске услуге; 

– казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга; 

 

II група: 

 

– трговина нафтом и дериватима нафте; 

– поштанске активности јавног сервиса; 

– електропривреда; 

– ноћни барови и дискотеке; 

 

III група: 

 

– производња деривата нафте; 

– производња дуванских производа; 

– производња цемента; 

 

ове групе делатности Уредбом о класификацији делатности распоређене су у оквиру IV,V,VI 

групе делатности  из ове тарифе. 
 

Обвезник таксе који у пословном објекту обавља делатност из I,II,III, групе плаћа таксу у 

износу прописаном за те групе делатности , а уколико у пословном објекту не обавља 

делатности из I,II, или III групе плаћа таксу у износу прописаном за групе IV,V или VI 

према регистрованој претежној делатности. 

 

IV група: 

 

06 – експлоатација сирове нафте и природног гаса; 

46.35 – трговина на велико дуванским производима; 

46.51 – трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима; 

46.66 – трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом; 

46.72 – трговина на велико металима и металним рудама; 

53.20 – поштанске активности комерцијалног сервиса; 

61 – телекомуникације; 

62 – рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности; 

63 – информационе услужне делатности; 

64 – финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова; 

65 – осигурање, реосигурање и пензијски фондови,осим обавезног социјалног осигурања; 

66 – помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању; 

68 – пословање некретнинама; 

69 – правни и рачуноводствени послови; 

70 – управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем; 
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71 – архитектонске и инжењерске делатност; инжењерско испитивање и анализе; 

73 – рекламирање и истраживање тржишта; 

74 – остале стручне, научне и техничке делатности; 

77 – изнајмљивање и лизинг ; 

78 – делатности запошљавања; 

80 – заштитне и истражне делатности; 

82.20 – делатност позивних центара; 

82.30 – организовање састанака и сајмова; 

82.91 – делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа; 

92 – коцкање и клађење. 

 
V група: 

 

02 – шумарство и сеча дрвећа; 

05 – експлоатација угља; 

07 – експлоатација руда метала; 

08 – остало рударство; 

09 – услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима; 

10.83 – прерада чаја и кафе; 

20.11 – производња индустријских гасова; 

23.69 – производња осталих производа од бетона, гипса и цемента; 

32. 1 – производња накита, бижутерије и сличних предмета; 

35 – снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; 

36 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 

37 – уклањање отпадних вода; 

38 – сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја; 

39 – санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; 

45 – трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала (осим 

45.20 и 45.40); 

46 – трговина на велико ,осим трговине моторним возилима и мотоциклима (осим 46.35, 46.51, 

46.66 и 46.72); 

47 – трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; 

49 – копнени саобраћај и цевоводни транспорт 

50 – водени саобраћај; 

51 – ваздушни саобраћај; 

52 – складиштење и пратеће активности у саобраћају; 

53 – поштанске активности (осим 53.20); 

55 – смештај; 

56 – делатност припремања и послуживања хране и пића; 

58.19 – остала издавачка делатност; 

59 – кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких 

записа; 

60 – програмске активности и емитовање; 

79 – делатност путничких агенција, тур–опeратора, услуге резервације и пратеће активности; 

81 – услуге одржавања објеката и околине; 

82 – канцеларијско– административне и друге помоћне пословне делатности (осим 82.20, 82.30 

и 82.91); 

94 – делатности удружења; 
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95.11 – поправка рачунара и периферне опреме; 

95.12. – поправка комуникационе опреме. 

96 – остале личне услужне делатности (осим 96.01 и 96.02); 

97 – делатност домаћинстава која запошљавају послугу; 

 

VI група: 

 

01 – пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности; 

03 – рибарство и аквакултуре; 

10 – приозводња прехрамбених производа (осим 10.83); 

11 – производња пића; 

12 – производња дуванских производа; 

13 – производња текстила; 

14 – производња одевних предмета; 

15 – производња коже и предмета од коже; 

16 – прерада дрвета и призводи од дрвета, плуте, сламе и прућа,осим намештаја; 

17 – производња папира и производа од папира; 

18 – штампање и умножавање аудио и видео записа; 

19 – производња кокса и деривата нафте; 

20 – производња хемикалија и хемијских производа (осим 20.11); 

21 – производња основних фармацеутских производа и препарата; 

22 – производња производа од гуме и пластике; 

23 – производња производа од осталих неметалних минерала (осим 23.69); 

24 – производња основних метала ; 

25 – производња металних производа, осим машина и уређаја; 

26 – производња рачунара, електронских и оптичких производа; 

27 – производња електричне опреме; 

28 – производња непоменутих машина и непоменуте опреме; 

29 – производња моторних возила, приколица и полуприколица; 

30 – производња осталих саобраћајних средстава; 

31 – производња намештаја 

32 – остале прерађивачке делатности (осим 32.1); 

33 – поправка и монтажа машина и опреме; 

41 – изградња зграда; 

42 – изградња осталих грађевина; 

43 – специјализовани грађевински радови, 

45.20. – одржавање и поправка моторних возила; 

45.40. – трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поравка мотоцикала; 

58 – издавачке делатности (осим 58.19); 

72 – научно истраживање и развој; 

75 – ветеринарске делатности; 

84 – јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање; 

85 – образовање; 

86 – здравствене делатности; 

87 – социјална заштита са смештајем; 

88 – социјална заштита без смештаја; 

90 – стваралачке, уметничке и забавне делатности; 

91 – делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности; 
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93 – спортске , забавне и рекреативне делатности; 

95 – поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству; (осим 95.11 и 

95.12) 

96.01 – прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа; 

96.02 –делатност фризерских и козметичких салона; 

98 – делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе; 

99 – делатност екстериторијалних организација и тела. 

 

Правна лица  која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 

и мала правна лица, у смислу којим се уређује рачуноводство и предузетници, плаћају таксу у 

годишњем износу зависно од групе делатности и то: 

 

I група: 

 

– банкарство; 

– осигурање имовине и лица; 

– производња нафте; 

– трговина на велико дуванским производима; 

– поштанске активности комерцијалног сервиса; 

– мобилне и телефонске услуге; 

– казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга; 

 

За њих њих се утврђује такса на истицање фирме на годишњем нивоу у износу од: 

 

1. велика правна лица из ове групе делатности................................................... 450.000   динара 

2. средња правна лица из ове групе делатности..................................................  400.000.   динара 

3. мала правна лица из ове групе длатности................................                          350.000   динара 

4. предузетници из ове групе делатности............................................................    200.000    динара       

 

II група: 

 

– трговина нафтом и дериватима нафте; 

– поштанске активности јавног сервиса; 

– електропривреда; 

– ноћни барови и дискотеке; 

 
1. велика правна лица из ове групе делатности...................................................350.000  динара 

2. средња правна лица из ове групе делатности.................................................. 300.000 динара                 

3. мала правна лица из ове групе длатности........................................................250.000 динара                      

4. предузетници из ове групе делатности.............................................................. 150.000 динара                     

 
III група: 

 

– производња деривата нафте; 

– производња дуванских производа; 

– производња цемента. 
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1. велика правна лица из ове групе делатности................................................... 250.000  динара 

2. средња правна лица из ове групе делатности..................................................  200.000 динара                     

3. мала правна лица из ове групе длатности........................................................ 150.000 динара 

4. предузетници из ове групе делатности..............................................................  100.000 динара                     

 

IV група: 

 

06 – експлоатација сирове нафте и природног гаса; 

46.35 – трговина на велико дуванским производима; 

46.51 – трговина на велико рачунарима, рачунарском опремом и софтверима; 

46.66 – трговина на велико осталим канцеларијским машинама и опремом; 

46.72 – трговина на велико металима и металним рудама; 

53.20 – поштанске активности комерцијалног сервиса; 

61 – телекомуникације; 

62 – рачунарско програмирање, консултантске и с тим повезане делатности; 

63 – информационе услужне делатности; 

64 – финансијске услуге, осим осигурања и пензијских фондова; 

65 – осигурање, реосигурање и пензијски фондови,осим обавезног социјалног осигурања; 

66 – помоћне делатности у пружању финансијских услуга и осигурању; 

68 – пословање некретнинама; 

69 – правни и рачуноводствени послови; 

70 – управљачке делатности, саветовање у вези с управљањем; 

71 – архитектонске и инжењерске делатност; инжењерско испитивање и анализе; 

73 – рекламирање и истраживање тржишта; 

74 – остале стручне, научне и техничке делатности; 

77 – изнајмљивање и лизинг ; 

78 – делатности запошљавања; 

80 – заштитне и истражне делатности; 

82.20 – делатност позивних центара; 

82.30 – организовање састанака и сајмова; 

82.91 – делатност агенција за наплату потраживања и кредитних бироа; 

92 – коцкање и клађење. 

 

1. велика правна лица из ове групе делатности.................................................. 200.000  динара 

2. средња правна лица из ове групе делатности.................................................. 180.000 динара                      

3. мала правна лица из ове групе длатности........................................................ 150.000 динара                      

4. предузетници из ове групе делатности..............................................................    50.000  динара               

 

 

V група: 

 

02 – шумарство и сеча дрвећа; 

05 – експлоатација угља; 

07 – експлоатација руда метала; 

08 – остало рударство; 

09 – услужне делатности у рударству и геолошким истраживањима; 

10.83 – прерада чаја и кафе; 

20.11 – производња индустријских гасова; 
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23.69 – производња осталих производа од бетона, гипса и цемента; 

32. 1 – производња накита, бижутерије и сличних предмета; 

35 – снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација; 

36 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; 

37 – уклањање отпадних вода; 

38 – сакупљање, третман и одлагање отпада; поновно искоришћавање отпадних материја; 

39 – санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; 

45 – трговина на велико и трговина на мало и поправка моторних возила и мотоцикала (осим 

45.20 и 45.40); 

46 – трговина на велико ,осим трговине моторним возилима и мотоциклима (осим 46.35, 46.51, 

46.66 и 46.72); 

47 – трговина на мало, осим трговине моторним возилима и мотоциклима; 

49 – копнени саобраћај и цевоводни транспорт 

50 – водени саобраћај; 

51 – ваздушни саобраћај; 

52 – складиштење и пратеће активности у саобраћају; 

53 – поштанске активности (осим 53.20); 

55 – смештај; 

56 – делатност припремања и послуживања хране и пића; 

58.19 – остала издавачка делатност; 

59 – кинематографска и телевизијска продукција, снимање звучних записа и издавање музичких 

записа; 

60 – програмске активности и емитовање; 

79 – делатност путничких агенција, тур–опeратора, услуге резервације и пратеће активности; 

81 – услуге одржавања објеката и околине; 

82 – канцеларијско– административне и друге помоћне пословне делатности (осим 82.20, 82.30 

и 82.91); 

94 – делатности удружења; 

95.11 – поправка рачунара и периферне опреме; 

95.12. – поправка комуникационе опреме. 

96 – остале личне услужне делатности (осим 96.01 и 96.02); 

97 – делатност домаћинстава која запошљавају послугу; 

 

1. велика правна лица из ове групе делатности...................................................150.000  динара 

2. средња правна лица из ове групе делатности.................................................. 130.000 динара                 

3. мала правна лица из ове групе длатности........................................................  80.000 динара                    

4. предузетници из ове групе делатности..............................................................  30.000 динара                   

 
VI група: 

 

01 – пољопривредна производња, лов и пратеће услужне делатности; 

03 – рибарство и аквакултуре; 

10 – приозводња прехрамбених производа (осим 10.83); 

11 – производња пића; 

12 – производња дуванских производа; 

13 – производња текстила; 

14 – производња одевних предмета; 

15 – производња коже и предмета од коже; 
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16 – прерада дрвета и призводи од дрвета, плуте, сламе и прућа,осим намештаја; 

17 – производња папира и производа од папира; 

18 – штампање и умножавање аудио и видео записа; 

19 – производња кокса и деривата нафте; 

20 – производња хемикалија и хемијских производа (осим 20.11); 

21 – производња основних фармацеутских производа и препарата; 

22 – производња производа од гуме и пластике; 

23 – производња производа од осталих неметалних минерала (осим 23.69); 

24 – производња основних метала ; 

25 – производња металних производа, осим машина и уређаја; 

26 – производња рачунара, електронских и оптичких производа; 

27 – производња електричне опреме; 

28 – производња непоменутих машина и непоменуте опреме; 

29 – производња моторних возила, приколица и полуприколица; 

30 – производња осталих саобраћајних средстава; 

31 – производња намештаја 

32 – остале прерађивачке делатности (осим 32.1); 

33 – поправка и монтажа машина и опреме; 

41 – изградња зграда; 

42 – изградња осталих грађевина; 

43 – специјализовани грађевински радови, 

45.20. – одржавање и поправка моторних возила; 

45.40. – трговина мотоциклима, деловима и прибором, одржавање и поравка мотоцикала; 

58 – издавачке делатности (осим 58.19); 

72 – научно истраживање и развој; 

75 – ветеринарске делатности; 

84 – јавна управа и одбрана, обавезно социјално осигурање; 

85 – образовање; 

86 – здравствене делатности; 

87 – социјална заштита са смештајем; 

88 – социјална заштита без смештаја; 

90 – стваралачке, уметничке и забавне делатности; 

91 – делатност библиотека, архива, музеја, галерија и збирки и остале културне делатности; 

93 – спортске , забавне и рекреативне делатности; 

95 – поправка рачунара и предмета за личну употребу и употребу у домаћинству; (осим 95.11 и 

95.12) 

96.01 – прање и хемијско чишћење текстилних и крзнених производа; 

96.02 –делатност фризерских и козметичких салона; 

98 – делатност домаћинстава која производе робу и услуге за сопствене потребе; 

99 – делатност екстериторијалних организација и тела. 

 

1. велика правна лица из ове групе делатности...................................................100.000  динара 

2. средња правна лица из ове групе делатности..................................................   50.000 динара                 

3. мала правна лица из ове групе длатности........................................................   30.000 динара               

4. предузетници из ове групе делатности..............................................................   10.000 динара             

 
Обвезник таксе који у пословном објекту обавља делатности из I, II, III групе плаћа таксу 

у износу прописаном за те групе делатности, а уколико у пословном објекту не обавља 
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делатност из I, II, III групе делатности плаћа таксу у износу прописаном за групе IV, V или 

VI према регистрованој претежној делатности. 

 

Таксу за истицање фирме обвезници ових групе делатности  плаћају на годишњем нивоу 

највише до десет просечних зарада. 

 

Напомена: 

 

1. Под просечном зарадом, у смислу  овог тарифног броја, сматра се просечна зарада по 

запосленом остварена на територији општине Рума у периоду јануар-август године која 

претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног 

за послове статистике. 

 

2. Фирмом се сматра сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко 

лице обавља одређену делатност. 

 

3. Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се 

плаћа само за једну фирму. 

 

4. За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса. 

 

4.а Такса за истицање фирме плаћа се за седиште правног лица у прописаном износу, а увећава 

се у зависности од броја пословних јединица, тако да: 

- правно лице које има од 1 до 5 пословних јединица ван седишта плаћа таксу за истицање 

фирме увећану за 10%, 

- правно лице које има од 5 до 10 пословних јединица ван седишта плаћа таксу за истицање 

фирме увећану за 15%,  

- правно лице које има од 10 до 20 пословних јединица ван седишта плаћа таксу за истицање 

фирме увећану за 20%,  

- правно лице које има од 20 до 30 пословних јединица ван седишта плаћа таксу за истицање 

фирме увећану за 25%,  

- правно лице које има више од 30 пословних јединица ван седишта плаћа таксу за истицање 

фирме увећану за 30%. 

 

5. Такса по овом Тарифном броју утврђује се годишње, а плаћа месечно у висини једне 

дванаестине (1/12) годишњег износа и то до петнаестог у месецу за претходни месец, у свему 

према одредбама Закона о пореском поступку и пореској администрацији. 

 

6. Наплату таксе врши Општинска управа - Одељење за привреду и буџет. 

 

7. Уколико се седиште правног лица налази ван територије општине Рума, седиштем се у смислу 

овог тарифног броја сматра  пословна јединица у којој се налазе органи управљања за 

територију општине. 

 

8. Привредни субјекти у поступку ликвидације задужују се таксом на фирму до дана 

регистровања и објављивања одлуке о покретању поступка ликвидације у складу са законом 

којим се уређује ликвидација привредних субјеката. 
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9. 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. 

 

10. Обвезници комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору  дужни су да поднесу 

пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу  комуналне таксе за истицање фирме   

Одељењу за привреду и буџет Општинске управе - Локалној пореској администрацији, 

најкасније до 31. марта у години за коју се врши утврђивање обавезе   таксе за истицање фирме 

на пословном простору, односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и 

услуга за које је уведена  комунална такса. 

 

11. Обвезник локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору који је поднео 

пореску пријаву, није у обавези да за исти пословни простор подноси нову пријаву, уколико је 

остварен приход испод 50.000.000 динара, осим у случају промене података садржаних у пријави 

а које се односе на промену величине правног лица у смислу закона којим се уређује 

рачуноводство, промену пословног седишта уписаног у регистар Агенције надлежне за 

привредне регистре, као и другим јавним регистрима, односно промене које се односе на 

пословне јединице. 

 

12. Обвезник таксе за истицање фирме на пословном простору, дужан је да сваку насталу 

промену пријави Локалној пореској администрацији у року од 15 дана од дана настанка промене. 

У случају да обвезник не поднесе пореску пријаву у законом утврђеном року као и промене  од 

значаја за утврђивање обавезе по основу таксе на истицање фирме у прописаном року , обавеза 

ће бити утврђена решењем на основу података којима располаже Локална пореска 

администрација , инспекцијским надзором или користећи податке надлежних органа. 

 

тарифни број 2. 

 

Такса за држање моторних друмских и прикључних возила и машина, која се плаћа приликом 

регистрације возила утврђује се у следећим  износима: 

 

1. Категорија  N - теретно возило: 

 

- лако теретно возило до 2 тоне носивости...................................................................1.500,00 динара 

- за теретна возила од 2 тоне до 5 тона  носивости......................................................2.000,00 динара 

- за теретна возила од 5 тона до 12 тона носивости.....................................................3.500,00 динара 

- за теретна возила преко 12 тона носивости................................................................5.000,00 динара 

 

2. Теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле )...........................................500,00 динара 

 

3. Категорија М1 - путничко возило: 

 

-  до 1.150 цм3.....................................................................................................................500,00 динара 

-  преко 1.150 цм3 - до 1.300 цм3...................................................................................1.000,00 динара 

-  преко 1.300 цм3 - до 1.600 цм3...................................................................................1.500,00 динара 

-  преко 1.600 цм3 - до 2.000 цм3...................................................................................2.000,00 динара 

-  преко 2.000 цм3 - до 3.000 цм3...................................................................................3.000,00 динара 

-  преко 3.000 цм3............................................................................................................5.000,00 динара 
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4. Категрија L - мопед и мотоцикл: 

 

- мопед до 125 цм3.............................................................................................................400,00 динара 

- преко 125 цм3 - до 250 цм3.............................................................................................600,00 динара 

- преко 250 цм3 - до 500 цм3..........................................................................................1.000,00 динара 

- преко 500 цм3 - до 1.200 цм3.......................................................................................1.200,00 динара 

- преко 1.200 цм3.............................................................................................................1.500,00 динара 

 

5. Категорија М - возила за превоз путника : 

 

-  50,00 динара по регистрованом седишту 

 

6. Категорија О - прикључно возило : 

 

- до 1 тоне носивости.........................................................................................................400,00 динара 

- од 1 тоне - до 5 тона носивости......................................................................................700,00 динара 

- од 5 тона - до 10 тона носивости....................................................................................950,00 динара 

- од 10 тона - до 12 тона носивости...............................................................................1.300,00 динара 

- преко 12 тона носивости..............................................................................................2.000,00 динара 

 

7. Категорија N - вучно возило (тегљач): 

 

- чија је снага мотора до 66 киловата............................................................................1.500,00 динара 

- чија је снага мотора од 66 – до 96 киловата...............................................................2.000,00 динара 

- чија је снага мотора  од 96 – до 132 киловата............................................................2.500,00 динара 

- чија је снага мотора  од 132 – до 177 киловата..........................................................3.000,00 динара 

- чија је снага мотора преко 177 киловата....................................................................4.000,00 динара 

 

8. Специјална возила (радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за 

путујеће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела): 

 

- 1.000,00 динара 

 

Напомена: 

 

1. Власници трактора који се користе искључиво у пољопривредне сврхе не плаћају ову таксу. 

 

2. Наплата таксе се врши приликом годишње регистрације моторних, друмских и прикључних 

возила, 

 

3. Средства од основне таксе су приход буџета Општине. 

 

4. Износ комуналне таксе из става 1. овог тарифног броја усклађује 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 се на десет динара. 
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5. Приликом усклађивања  износа комуналне таксе, у складу са ставом 2.овог тарифног броја, 

основице за усклађивање су последњи објављени усклађени највиши износи комуналне таксе. 

 

 

6. Влада, на предлог министарства надлежног за послове финансија, објављује усклађене износе 

комуналне таксе из става 1.овог тарифног броја. 

 

 

тарифни број 3. 

 

За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне 

сврхе плаћа се такса и то: 

 

I зона 

 

- Улица Главна од ул. Партизанске и 27.октобра до ул. Змај Јовине и ул. Гробљанске; 

- Улица Железничка од ул. Главне до ул. Пауновић Станка Вељка; 

- Улица Орловићева од Главне до ул. 15.маја и ул. 15.августа; 

- Градски трг; 

- Улица ЈНА од ул. Партизанске до ул. Пролетерске; 

- Улица Вељка Дугошевића од ул. 27.октобра до ул. Орловићеве; 

12 динара по м2 дневно 

 

 

II зона 

 

- Улица ЈНА од ул. Владимира Назора до ул. Партизанске и од ул. Пролетерске до ул. 

Гробљанске; 

- Улица Главна од ул. Гробљанске и ул. Змај Јовине до ул. Иришке; 

- Улица Главна од ул. Партизанске и ул. 27. октобра до ул. Душана Јерковића и Врдничке; 

- Улица Железничка од ул. Пауновић Станка Вељка до ул. Марка Орешковића; 

7 динара по м2 дневно. 

 

III зона 

 

Остале локације које нису обухваћене I и II зоном, као и насељена места општине. 

5 динара по м2 дневно. 

 

За постављање тезги на јавним површинама за продају новогодишњих честитки и украса за        

I зону 35,00 динара по м2 дневно. 

 

Наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа - Одељење за урбанизам и 

комунално стамбене послове приликом издавања одобрења и то на период од 6 месеци. 
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Наплате таксе за заузеће јавне површине на вашаришту 

 

Наплату ове таксе за рачун Општине врши Јавно предузеће "Комуналац" које управља вашаром . 

 

Обрачун таксе за вашар се врши на следећи начин: 

- за обележена, нумерисана места на бетонским површинама, такса по заузетом месту износи 

40,00 динара; 

- за необележена места на неуређеном простору плаћа се такса  30,00 динара по м; 

- за угоститељске објекта плаћа се такса 20,00 динара по м2. 

 

Јавно предузеће  дужно је да сваког 10-ог у месецу за протекли месец  уплати ову таксу на 

одговарајући рачун буџета Општине.  

Рачун је 840-741531843-77 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или 

испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 

публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, са позивом на број 97 

90 229. 

 

тарифни број 4. 

 

За држање средстава за игре ("забавне игре") плаћа се такса и то: 

 

- аутомати за игре на срећу (покер, џек-пот и др.).....................3.500,00 динара по апарату месечно 

- билијар............................................................................................700,00 динара по апарату месечно 

- томбола............................................................................................................1.200,00 динара месечно 

- забавне игре (стони фудбал, видео игре и сл.).........................................400,00 по апарату месечно 

- кладионице...................................................................................................12.000,00 динара месечно 

 

Напомена: 

 

1. Утврђивање, контролу и наплату по овом тарифном броју врши Општинска управа, Одељење 

за привреду и буџет - Локална пореска администрација. 

 

2. Такса се плаћа месечно до 15-тог у месецу, за претходни месец. 

 

3. Обвезник  таксе за  држање средстава за игру -"забавне игре", дужан је да сваку насталу 

промену пријави Локалној пореској администрацији у року од 15 дана од дана настанка промене. 

 

4. Обвезници комуналне таксе за држање средстава за игру -"забавне игре" дужни су да поднесу 

пореску пријаву за утврђивање обавезе по основу локалне комуналне таксе  Одељењу за 

привреду и буџет Општинске управе - Локалној пореској администрацији, најкасније до 

31.марта у години за коју се врши утврђивање обавезе комуналне таксе за држење средстава за 

игру -"забавне игре", односно у року од 15 дана од дана почетка коришћења права, предмета и 

услуга за које је уведена  такса. 
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тарифни број 5. 

 

Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 

простора на објектима и просторима који припадају општини (коловози, тротоари, зелене 

површине, бандере и сл.) утврђује се такса месечно и то: 

 

1. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња 

правна лица, као и предузетници  и мала правна лица која имају годишњи приход преко 

50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: банкарства; 

осигурање имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 

трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилни и 

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

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) 

у месечном износу: до 20% одговарајућег износа и тарифног броја 1. тачка 2,3,4. 

 

Месечно : 833,00 динара 

Максимално годишње: 10.000,00 динара 

 

 

2. правна лица која се према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика 

правна лица (осим  правних лица која обављају делатности: банкарства; осигурање 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), утврђује се такса у месечном износу: 

до 20% одговарајућег износа и тарифног броја 1. тачка 2,3,4. 

 

месечно: 1.333.00 динара 

максимално годишње: 16.000.00 динара 

 

3. правна лица  која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, 

средња и мала правна лица, у смислу којим се уређује рачуноводство и предузетници, а 

обављају делатности из група I, II, III, IV, V и VI  тарифног броја 1. ове Одлуке  

до 20% одговарајућег износа утврђеног према критеријуму делатности  тарифног броја 1. 

 

Напомена : 

 

1. Наплату таксе  по овом Тарифном броју врши Општинска управа - Одељење за урбанизам и 

комунално стамбене послове приликом издавања одобрења за њихово постављење. 

 

2. Обвезник таксе је правно лице и предузетник који поставља рекламни пано, односно чија се 

фирма истиче ван пословног простора и просторима који припадају граду. 

 

3. Oбвезник таксе је дужан да најкасније три дана пре дана почетка коришћења рекламних паноа 

или истицањаи исписивања фирме ван пословног простора, достави податке од значаја за 

одређивање висине таксе, ради доношења решења, а исту су дужни платити пре издавања 

решења за постављање рекламних паноа. 
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4. Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја обвезник је 

дужан да пријави  надлежном одељењу најкасније три дана пре дана настанка промене. 

 

 

тарифни број 6. 

 

За коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на уређеним и 

обележеним местима која су за то одређена од стране  Општине, плаћа се такса која износи 30% 

од вредности цене услуге за паркирање која је утврђена на основу елемената предвиђеним у 

Одлуци о паркирању. 

 

Напомена: 

 

1. Таксу по овом тарифном броју наплаћује Јавно предузеће „Комуналац“ коме су поверени 

послови организације и наплате јавних простора за паркирање. 

 

2. Јавно предузеће „Комуналац“ је дужно да сваког 10-ог у месецу за протекли месец обрачуна и 

уплати ову таксу на одговарајући рачун буџета Општине. 

 

Рачун је 840-741532843-84 Комунална такса за коришћење простора за паркирање друмских 

моторних и прикључних возила на уређеним и обележеним местима са позивом на број 97 90 

229. 

 

тарифни број 7. 

 

За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења, плаћа се такса у износу од 20,00 динара по м2 дневно. 

 

Напомена: 

 

1.Таксу по овом тарифном броју наплаћује Општинска управа општине Рума. 

 

2.Такса по овом тарифном броју не плаћа се за коришћење слободних површина за хуманитарне, 

културне и спортске потребе. 

 

3. Такса се плаћа сразмерно времену коришћења и то пре почетка коришћења  слободне 

површине. 

 

тарифни број 8. 

 

За заузеће јавне површине грађевинским материјалом плаћа се такса у износу од 10,00 динара по 

1 м2 дневно. 

 

Напомена: 

 

Наплату таксе по овом тарифном броју врши Општинска управа - Одељење за урбанизам и 

комунално стамбене послове приликом издавања Одобрења за привремено коришћење јавне 

површине. 
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ПРИЛОГ 1 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА – ОПШТИНА РУМА                                                                                               Образац ПП ЛКТ 

Општинска управа 

Локална пореска администрација 

ПРИЈАВА 

ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ за 201__. годину 
 

1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ 
 

1.1.      Фирма – пословно име  
 

1.2.      Порески идентификациони број (ПИБ) 
 

1.3.      Име и презиме власника (оснивача)  
  

1.4.     Матични број (правног лица, односно предузетника)  
 

1.5.     Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  
 

1.6.     Адреса седишта / пребивалиштa 
 

 1.7.     Контакт особа, телефон, факс, мејл 
 

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ (ИСТАКНУТОЈ ФИРМИ) 
 

2.1.      Претежна делатност (назив и шифра)  
 

2.2.      Датум  регистрације (оснивања) правног лица/предузетника 
 

2.3.      Број истакнутих фирми ван пословног седишта  
 

3. ОСТВАРЕН ГОДИШЊИ ПРИХОД У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.201__.године (у 000 динара) 
 

4. ПОДАТАК О РАЗВРСТАВАЊУ ПРАВНОГ ЛИЦА 

4.1.      ВЕЛИКО ПРАВНО ЛИЦЕ 

4.2.      СРЕДЊЕ ПРАВНО ЛИЦЕ 

4.3.      МАЛО ПРАВНО ЛИЦЕ 
 

5. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ И ИСТИЧЕ ФИРМУ НА СЛЕДЕЋИМ ПОСЛОВНИМ 

ЈЕДИНИЦАМА (НАВЕСТИ НАЗИВ, АДРЕСУ, ШИФРУ ДЕЛАТНОСТИ И ДАТУМ ПОЧЕТКА ОБАВЉАЊА 

ДЕЛАТНОСТИ СВАКОГ ОБЈЕКТА) – УКОЛИКО ОБВЕЗНИК ИМА ОБЈЕКАТА, ИСТЕ НАВЕСТИ У ПОСЕБНОМ 

ПРИЛОГУ ИЛИ НА ПОЛЕЂИНИ ПРИЈАВЕ. 

НАПОМЕНА : На основу Одлуке о локалним комуналним таксама Општине Рума обвезници комуналне таксе су дужни 

да сваку насталу промену пријаве служби Локалне пореске администрације у року од 15 дана од дана настанка промене 

(нпр. Решење о привременој одјави, Решење о промени делатности, Решење о промени седишта....). 
 

6. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

         

 

        

             

 

 

         

        

   

         

Р.Б. НАЗИВ ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ АДРЕСА ПОСЛОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 
ШИФРА 

ДЕЛ. 

ДАТУМ 

ПОЧ.ОБАВЉ.ДЕЛ. 

5.1.     
5.2.     
5.3.     

Попуњава подносилац пријаве 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни: 

________________________      ________________________             М.П.                         ______________________________ 

                    (место)                                             (датум)                                                  (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве) 

Попуњава Служба локалне пореске администрације Општине Рума 

Потврда о пријему пријаве 
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ПРИЛОГ 2 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА – ОПШТИНА РУМА                                                                                                  Образац ПП ЗИ 

Општинска управа 

Локална пореска администрација 

ПРИЈАВА 

ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ ЗА ДРЖАЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ИГРУ за 201__. годину 
 

1. ПОДАЦИ О ТАКСЕНОМ ОБВЕЗНИКУ 
 

1.1.      Фирма – пословно име  
 

1.2.      Порески идентификациони број (ПИБ) 
 

1.3.      Име и презиме власника (оснивача)  
  

1.4.      Матични број (правног лица/предузетника) 
 

1.5.      Јединствени матични број грађана (ЈМБГ)  
 

1.6.      Подаци о седишту / пребивалишту 
 

            1.6.1. Адреса, телефон, факс, мејл 
 

2. ПОДАЦИ О ДЕЛАТНОСТИ 
 

2.1.      Претежна делатност (назив и шифра)  
 

2.1.1.   Адреса објекта у коме се приређују забавне игре  
 

2.1.2.   Адреса објекта у коме се приређују забавне игре  
 

3. ТАКСЕНИ ОБВЕЗНИК ОБАВЉА ДЕЛАТНОСТ ПРИРЕЂИВАЊА ЗАБАВНИХ ИГАРА СЛЕДЕЋИМ АПАРАТИМА 

НАПОМЕНА : На основу члана __ Одлуке о локалним комуналним таксама Општине Рума обвезници комуналне таксе 

су дужни да сваку насталу промену пријаве служби Локалне пореске администрације у року од 15 дана од дана настанка 

промене. 

 

4. НАПОМЕНА ОБВЕЗНИКА КОМУНАЛНЕ ТАКСЕ 

______________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

         

 

        

             

 

         

 

 

Р.Б. ВРСТА АПАРАТА МАРКА/ТИП 

УКУПАН 

БРОЈ 

АПАРАТА 

СЕРИЈСКИ 

БРОЈ АПАРАТА 

3.1.     

3.2.     

3.3.     

3.4.     

3.5.     

3.6.     

3.7.     

Попуњава подносилац пријаве 

Под кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да су подаци у пријави потпуни и тачни: 

________________________      ________________________             М.П.                          ______________________________ 

                    (место)                                             (датум)                                                  (потпис одговорног лица- подносиоца пријаве) 

Попуњава Служба локалне пореске администрације Општине Рума 

Потврда о пријему пријаве 


