
ПРЕДЛОГ 
 
 На  основу члана  32. тачка 3.и 13. и члана 66. став  3. Закона  о  локалној самоуправи   
( „Службени гласник  РС“,  број  129/07),  члана  6.  7. и 11. Закона о  финансирању  локалне  
самоуправе  („  Службени гласник  РС“, број 62/06)  и члана 1, 2 ,3, 4. и 12. Закона о изменама 
и допунама Закона о финансирању локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, број 93/12) 
и члана 32. став 1. тачка 3) Статута града Пожаревца ( „Службени гласник града Пожаревца“ , 
број 4/13 - пречишћен текст), Скупштина града Пожаревца, на седници  oд_____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 за коришћење права, 
предмета и услуга на територији града Пожаревца и то : 
 

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, бандере, зелене површине и сл.) ; 

3. 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 ; 

4. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 
машина ; 

5. Држање средстава за игру  ( забавне  игре ) ; 
6. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом  и за извођење грађевинских  

радова ; 
7. Коришћење простора за паркирање, друмских  моторних возила и прикључних возила 

на уређеним и обележеним местима ; 
8. Коришћење слободних површина  за кампове, постављање шатора или друге објекте 

привременог коришћења. 
            

Члан 2. 
 Овом  одлуком утврђују  се  обвезници, висина, олакшице, начин утврђивања и 
плаћања локалне комуналне таксе, рокови и   број рачуна на који се такса уплаћује. 
 Зоне – подручја по тарифним бројевима за Град Пожаревац, одређују се у  складу са 
Одлуком о утрврђивању висине  накнаде за уређење градског грађевинског земљишта ( „ 
Службени  гласник града Пожаревца“ , број 3/09 и 10/09 ) . 
 
 

Члан 3. 
 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета  и услуга за чије 
коришћење је прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје до краја коришћења. 
 

Члан 4. 
 Утврђивање, наплату и контролу локалних комуналних такси врши Градска управа 
града Пожаревца преко oдељења и јавних предузећа која су наведена у Таксеној тарифи  као 
надлежни органи. 

 



Члан 5. 
 Уплата прихода од комуналних такси врши се на одговарајуће уплатне рачуне код 
Управе за трезор Републике Србије, прописане Правилником о условима и начину вођења 
рачуна за уплату јавних прихода и распореду средстава са тих рачуна(„Службени гласник 
РС“, број 104/11,10/12, 18/12,95/12,99/12, 22/13, 42/13 и 61/13). 
 

Члан 6. 
 Обвезник комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору дужан је да 
поднесе пријаву за утврђивање обавеза по основу комуналне таксе  надлежном Одељењу  
локалне пореске администрације Градске управе града Пожаревца, до 15. марта у години за 
коју се врши утврђивање таксе, као и да сваку насталу промену пријави надлежном органу у 
року од 15 дана од дана настанка промене. 
 Обавеза плаћања ове таксе утврђује се решењем по оснивању предузећа или радње, а 
надаље по службеној дужности у континуитету све док постоји обавеза плаћања таксе по 
овом тарифном броју. 
                 

Члан 7. 
 Сва мала правна лица уписана у регистар Агенције за привредне регистре који 
обављају делатност на територији Града Пожаревца, а обвезници су комуналне таксе за 
истицање фирме на пословном простору дужни су да најкасније до  15.марта текуће године 
доставе доказ о висини годишњих прихода у претходној години као и доказ о разврставању у 
средња или велика правна лица ако је било промена у статусу. 
 Изузетно,  предузетници  који обављају делатност на територији Града Пожаревца, а у 
претходној години  су остварили приход преко 50.000.000 дин. дужни  су да поднесу пореску 
пријаву за локалну комуналну таксу за текућу годину. 
 

Члан 8. 
 У погледу начина утврђивања, поступка по правним лековима, начина и рокова 
плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате и осталог што није 
посебно утрврђено овом одлуком примењује се Закон о пореском поступку и пореској 
администрацији(„Службени гласник РС“, број 80/02 … 72/09). 
 Изузетно, висина комуналне таксе утврђене овом одлуком може се мењати у случају 
доношења закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне 
самоуправе. 

Члан 9. 
 Надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење локалне пореске администрације 
и Одељење за инспекцијске послове и послове комуналне полиције Градске управе Града 
Пожаревца. 
 
                                                           Члан 10. 
   Ако таксени обвезник не обрачуна и не уплати комуналну таксу или не поднесе тачну 
и потпуну пријаву или не пријави тачну промену података на начин и у роковимa 
прописаним овом oдлуком, или на захтев овлашћеног лица Одељења  локалне пореске 
администрације не достави податке, информације и документацију, казниће се за прекршај 
новчаном казном :     

 правно лице од 50.000 до 100.000 динара; 
 одговорно лице у правном лицу од 2.500 до 50.000 динара; 
 предузетник од 5.000 до 50.000 динара. 

           
 
 



 
ТАКСЕНА   ТАРИФА 

 
Тарифни број 1 

 
           1.  За истицање фирме на пословном простору такса се утрврђује у годишњем износу 
зависно од зоне и врсте делатности 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, 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 
 

 зона 1 (централно градско језгро )                                                            50.000,00 динара 

 зона 2  ( шире централно језгро )                                                              40.000,00 динара  

 зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града)                                                      30.000,00 динара 

 на подручју  Костолца                                                                                40.000 ,00динарa  

 на подручју сеоских насеља                                                                      30.000,00 динара 
 
 2. За 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 производње цемента , поштанских, 
мобилних и телефонских услуга,електропривреде, казина, коцкарница,кладионица, бинго 
сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека 

 зона 1  (централно градско језгро )                                                            80.000,00 динара 

 зона 2  ( шире централно језгро  )                                                              70.000,00 динара 

 зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града )                                                       60.000,00 динара 

 на подручју Костолца                                                                                 70.000,00  динара 

 на подручју сеоских насеља                                                                       60.000,00 динара 
 3. Таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована 
делатност банкарство,осигурање имовине и лица, поштанске , мобилне и телефонске услуге 
плаћају у пуном износу и то: 

 зона 1  ( централно градско језгро )                                                         400.000,00 динара 

 зона 2  ( шире централно језгро )                                                             300.000,00 динара 

 зона 3,4,5 и 6 (остала подручја града )                                                    200.000,00 динара 

 на подручју Костолца                                                                                300.000,00 динара 

 на подручју сеоских насеља                                                                     200.000,00 динара 



4. Таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је 
регистрованаделатност трговина нафтом и нафтиним дериватима производња и 
трговина на велико дуванским производима, електропривреде  плаћају у пуном 
износу и то : 

 зона 1  ( централно градско језгро )                                                         400.000,00 динара 

 зона 2   (шире централно језгро )                                                             350.000,00 динара 

 зона 3,4,5 и 6  (остала подручја града )                                                    300.000,00 динара 

 на подручју Костолца                                                                                350.000,00 динара 

 на подручју сеоских насеља                                                                     300.000,00 динара 
5. Таксу за истицање фирми правна лица и предузетници чија је регистрована 

делатност  казина, коцкарница, кладионица,бинго сала и пружања коцкарских 
услуга и ноћних барова и дискотека плаћају у пуном износу и то : 

 зона 1 (централно градско језгро )                                                           400.000,00 динара 

 зона 2  (шире централно језгро )                                                              300.000,00 динара 

 зона 3,4,5 и 6  (остала подручја града )                                                    200.000,00 динара 

 на подручју Костолца                                                                                300.000,00 динара 

 на подручју сеоских насеља                                                                     200.000,00 динара 

НАПОМЕНА 
1. Под фирмом, у смислу ове одлуке подразумева се сваки истакнути назив или име 

на пословном простору, који упућује на то да правно или физичко лице обавља 
делатност на том простору. 

2. Таксена обавеза из овог тарифног броја настаје даном уписа у регистар привредног 
субјекта код Агенције за  привредне регистре. 

3.  Обвезници из овог тарифног броја су правна и физичка лица. 
 Такса на истакнуту фирму плаћа се за седиште, представништво и за сваку  пословну 
јединицу правног лица или предузетника на територији града Пожаревца. За пословне 
јединице фирми чије је седиште на територији града Пожаревца такса се умањује за  30 % од 
износа прописаног за одговарајућу зону. 

4. Предузетници за време привремене одјаве и правна лица у поступку ликвидације 
ослобођени су плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном 
простору. 

5. Правним лицима која се налазе на сеоском подручју  без обзира на локацију такса 
се умањује за   40 %. 

6. Таксени обвезници по овом тарифном броју су дужни да доставе пријаву  
Одељењу локалне пореске администрације, сваке године до 15. марта текуће 
године. 

7. Решење о обавези плаћања таксе по овом тарифном броју доноси Одељење  
локалне пореске администрације Градске управе града Пожаревца.  

8. Такса се плаћа месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то до 15 .у месецу 
за претходни месец. 

9. Одељење локалне пореске администрације Градске управе града Пожаревца  
дужно је да води евиденцију обвезника ове таксе. 



10.  Такса по овом тарифном броју , плаћа се на рачун број  840-716111843-35. 

                
Тарифни број 2 

 
 Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 
( коловоз, тротоари,  бандере, зелене површине и сл.). 
 За постављање рекламних паноа – табли, транспарената, светлећих реклама, на јавним 
површинама ( осим билборда за које се плаћа закуп на основу уговора после спроведеног 
поступка јавног надметања или прикупљања понуда) и истицање фирми ван пословног 
простора утрврђује се такса дневно по м2 : 
 
 1.За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица који имају годишњи приход 
преко 50.000.000,00 динара 
                                                                                                 дневно                         Максимално  
                                                                                                                                          годишње 

 зона 1  ( централно градско језгро )                  50,00 динара                   18.220,00 динара 
 зона 2  ( шире централно језгро )                     40,00 динара                    18.220,00 динара 
 зона 3  (остала подручја града )                        30,00 динара                    18.220,00 динара 
 подручје Костолца                                              40,00 динара                    18.220,00 динара 
 подручје сеоских насеља                                   30,00 динара                    18.220,00 динара 

  
 
 2. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика правна лица  
        дневно                           Максимално    
                                                                                    годишње 

 зона 1  ( централно градско језгро )                   70,00 динара                27.330,00 динара 
 зона 2  ( шире централно језгро )                       60,00 динара                27.330,00 динара 
 зона 3  (остала подручја града )                          50,00 динара                27.330,00 динара 
 подручје Костолца                                                60,00 динара                27.330,00 динара 
 зона сеоских насеља                                            50,00 динара                 27.330,00 динара 

       
 3. За правна лица и предузетнике а који 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 
 
                             дневно                 Максимално год. 

 зона 1  ( централно градско језгро )                   250,00 динара            91.100,00 динара 

 зона 2  ( шире централно језгро )                       200,00 динара            91.100,00 динара 

 зона 3  (остала подручја града  )                        150,00 динара             91.100,00 динара 

 подручје Костолца                                               200,00 динара             91.100,00 динара 
 зона сеоских насеља                                           150,00 динара              91.100,00 динара 

 
 
 



НАПОМЕНА 

1. За коришћење рекламних паноа и истицање фирме ван пословног простора решење 
доноси Одељење за имовинско – правне, комуналне послове и саобраћај Градске 
управе града Пожаревца.  

2. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за плакате хуманитарних, културних и 
спортских организација и установа чији је освнивач Град Пожаревац , као и за 
посмртне објаве и огласе. 

3. Таксу из овог тарифног  броја не плаћају предузетници 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, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 
бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека.                                  

4.  Такса из овог тарифног броја плаћа се на рачун број 840-714431843-12. 
 

Тарифни број 3. 
 За коришћење простора на површинама за јавне намене или испред пословних 
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и  домаће радиности, утврђује се и плаћа такса дневно 
сразмерно времену коришћења по м2 заузетог простора по зонама -  подручјима :  
 1. За заузимање јавних површина испред угоститељских објеката, самосталних радњи, 
посластичарница, дечијег мобилијара и сл. ради постављања летње и зимске баште ( итисон, 
жардињера, ограда, шанк ) :          

 зона 1 ( централно градско језгро )                                                       32,00 динара 

 зона 2 (шире централно језгро )                                                            26,00 динара 

 зона 3,4,5,6 ( остала подручја града )                                                    21,00 динара 

 подручје  Костолца                                                                                 26,00 динара 

 подручје сеоских насеља                                                                       21,00 динара 
 

 2. За постављање апарата за точење сладоледа, кокица, крофница и сл. такса се  
       утврђује дневно по м2  :      

 зона 1 (централно градско језгро)                                                  47,00 динара                                               

 зона 2   (шире централно језгро)                                                   42 ,00 динара                             

 зона 3,4,5,6 ( остала подручја града)                                             37,00 динара                  

  Костолац                                                                                         42,00 динара 

  сеоска насеља                                                                                 37,00 динара         
      3. За покретне тезге, столове и сл. на којима се излаже и продаје  роба , дневно по           

м2 

 зона 1   (централно градско језгро)                                                47,00 динара                                             

 зона 2  (шире централно језгро)                                                     42,00 динара                             

 зона 3,4,5,6 ( остала подручја града                                               37,00 динара                  



  Костолац                                                                                        42,00 динара          

  сеоска насеља                                                                                37,00 динара 
4. За  коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања сајмова, културних и 
других јавних приредби, решење доноси Одељење за имовинско – правне, комуналне 
послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца, а такса се утврђује дневно по м2 у 
износу од  500,00 динара без обзира на зону. 
5,За коришћење површина јавне намене за промотивне акције дневно по м² 1.000,00 динара. 

6. За коришћење јавних површина у пословне сврхе у време одржавања седмојулског вашара, 
новогодишњих, божићних, осмомартовских и ускршњих празника, на локацијама и по 
условима које утврђује Градско веће града Пожаревца, такса се утврђује дневно по м2 у 
износу од 500,00 динара  без обзира на зону.                        

НАПОМЕНА 
 1. Такса по овом тарифном броју не плаћа се за заузимање јавне површине ради 
продаје књига, штампе и других сл. публикација, као и производа уметничких заната и 
домаће радиности. 

 2. Такса по овом тарифном броју плаћа се на рачун 840-741531843-77 
 3. Решење о коришћењу површине јавне намене и обавези плаћања таксе по овом 
тарифном броју доноси  Одељење за имовинско – правне, комуналне послове и саобраћај 
Градске управе града Пожаревца .  

 

Тарифни број 4. 
 За држање моторних друмских и прикључних возила, утврђује се годишња такса и то : 
 

1. За теретна возила: 
                                                                                               динара                           Mаксимално 

                                                                                                                                             динара 
- за камионе до 2 тоне носивости , за сваку тону                750,00                                  1.600,00 

- за камионе oд 2 до 5 тоне носивости, за сваку тону        150,00                                   2.100,00 
 -  за камионе до 3 тоне носивости                                       1750,00               

- за камионе до 4 тоне носивости                                       1.900,00 
- за камионе до 5 тона носивости                                       2.050,00 

- за камионе од 5 до 12 тона носивости, за сваку тону     200,00                                    3.600,00 
- за камионе до 6 тона носивости                                        2.300,00 

- за камионе до 7 тона носивости                                        2.500,00 
- за камионе до 8 тона носивости                                        2.700,00 

- за камионе до 9 тона носивости                                        2.900,00 
- за камионе до 10 тона носивости                                      3.150,00 

- за камионе до 11 тона носивости                                      3.300,00 
-за камионе до 12 тона носивости                                      3.600,00                                 

- за камионе преко 12 тона носивости, за сваку тону       200,00                                     5.500,00 



 

  
 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле )        530,00 динара 
3. За путничка возила : 

- до 1.150 цм3                                                                             530,00 динара 
- од 1.151 до 1.300 цм3                                                            1.050,00 динара 

- од 1.301 до 1.600 цм3                                                            1.600,00 динара 

- од 1.601 до 2.000 цм3                                                            2.100,00 динара 

-од 2.001 до 3.000  цм3                                                            3.15000,00 динара 
- преко 3.000 цм3                                                                     5.300,00 динара 

4. За мотоцикле: 
- до 125 цм3                                                                                 420,00 динара  

- преко 125 до 250цм3                                                                 630,00 динара 
- преко 250 до 500цм3                                                              1.050,00 динара 

-преко 500 до 1.200цм3                                                            1.250,00 динара 
- преко 1.200 цм3                                                                      1.600,00 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 : 

 до 1т носивости                                                                                              420,00 динара 

 за 2 тоне носивости                                                                                        500,00 динара 

 за  3 тоне носивости                                                                                       580,00 динара 

 до 4  тона  носивости                                                                                      660,00 динара 

  до 5 тона носивости                                                                                      740,00 динара 

  до 6 тона носивости                                                                                      800,00 динара 

 до 7 тона носивости                                                                                       850,00 динара 

 до 8 тона  носивости                                                                                       900,00 динара 

 до 9 тона носивости                                                                                        950,00 динара 

 до 10 тона носивости                                                                                    1.050,00 динара 

  до 11 тона носивости                                                                                   1.200,00 динара 

 до 12 тона носивости                                                                                    1.400,00 динара   

 до 13 тона носивости                                                                                    1.500,00 динара 

 до 14 тона носивости                                                                                   1.600,00 динара 

  до  15 тона носивости                                                                                  1.700,00 динара 



 до 16 тона носивости                                                                                     1.800,00 динара      

 до 17 тона носивости                                                                                     1.900,00 динара 

 до 18 тона носивости                                                                                     2.000,00 динара 

 до  19 т и више носивости                                                                             2.100,00 динара 
7. За вучна возила ( тегљаче) : 

 чија је снага мотора до 66 киловата                                                             1.600,00 динара 

 чија је снага мотора од 66-96 киловата                                                       2.100,00 динара 

 чија је снага мотора од 96-132 киловата                                                     2.600,00 динара 

 чија је снага мотора од 132-177 киловата                                                   3.200,00 динара 

 чија је снага преко 177 киловата                                                                 4.200,00 динара 

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита 
 за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована  возила за 
превоз пчела                                                                                                               1.050,00 динара 

                                                                                                                                         
НАПОМЕНА 

 
1. Таксу по овом тарифном  броју не плаћају власници ратни војни инвалиди од 1-4 

категорије и инвалиди рада   прве категорије. 
2.  Такса по овом тарифном броју не плаћа се на возила са специјалном наменом : 

санитетска, ватрогасна, комунална, возила полиције, војске и слично. 
3. Такса по овом тарифном броју плаћа се при регистрацији возила , на рачун број 840-

714513843-04. 
 

Тарифни број  5. 
 За држање средстава за игру – забавне  игре ( билијар, пикадо, флипери, електронске 
видео игре, сега-апарати, забавне игре на  рачунарима, симулатори, видео аутомати, и др. 
сличне игре) такса се утврђује у дневном износу по једном средству за игру : 

                                                                                                                                               динара 
 1.               зона 1 ( централно градско језгро )                                                     42,00           
  2.              зона 2 ( шире централно језгро )                                                          37,00             
 3.               зона 3,4,5,6 (остала подручја града )                                                    32,00            
 4.               Костолац                                                                                                  37,00         
 5.               подручје сеоских насеља                                                                       32,00          

 
НАПОМЕНА 

1.Таксу по овом тарифном броју плаћа држалац средстава за игру. 
2.Средствима за игру, односно забавним играма сматрају се направе којима се не може 
остварити добитак у новцу,правима, стварима или услугама. 
 3.Таксени обвезник је дужан да пријави апарате надлежном органу у пријави која 
треба да садржи : 



- назив држаоца апарата за игру; 

- адреса места држања апарата ;  
- датум почетка обављања делатности; 

- за правна лица и предузетнике ПИБ, текући рачун и тачну адресу седишта; 
- за физичка лица , пребивалиште, ЈМБГ 

 - пријава треба да садржи и врсту, марку, тип и серијски број апарата и друге потребне 
податке. 

 4. Решења по овом тарифном броју доноси Одељење пореске администрације Градске 
управе града Пожаревца. Такса се плаћа на рачун број 840-714572846-29 сразмерно времену 
коришћења до 15. у месецу за претходни месец. 
 

Тарифни број  6. 
 За заузимање јавних површина грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова ( постављањем скела, заштитних ограда и грађевинских машина) за монтажне и 
привремене објекте који служе за потребе градилишта  утврђује се такса дневно по 1м2 
заузете површине : 
                                                                                                                                               динара 

1.        зона 1 ( централно градско језгро)                                                    32,00              
2.        зона 2  ( шире централно језгро )                                                      27,00               

3.         зона 3,4,5,6 ( остала подручја града )                                                22,00             
4.         Костолац                                                                                               27,00             

5.         подручје сеоских насеља                                                                     22,00            
 

НАПОМЕНА 
 

 1. Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања решења за заузимање 
простора сразмерно времену коришћења. Орган надлежан за издавање решење , не може 
издати решење за заузимање јавне површине, док претходно корисник не изврши уплату по 
овом тарифном броју. 

 2. Такса се плаћа на рачун број 840-741535843-08. 
 3. Решења по овом тарифном броју доноси  Одељење за имовинско – правне, 
комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца. 
 

Тарифни број 7. 
 За коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних возила на 
уређеним и обележеним местима утврђује се такса сразмерно времену коришћења и то : 
 

1. 

 ЈЕДНОКРАТНО ПАРКИРАЊЕ 

     зона                                                                                                      



        I    Започети час паркирања за путничке аутомобиле                                   41,00 динара 

        II   Започети час паркирања за путничке аутомобиле                                    27,00 динара 
2. 

  ПОВЛАШЋЕНО ПАРКИРАЊЕ 
     зона                                                                                                              

      I и  II   Повлашћена паркинг карта за 1 месец паркирања 
                    за физичка лица- станаре                                                                       680,00 динара 

         I           Повлашћена паркинг карта за 1 месец паркирања 

                     за правна лица и предузетнике                                                           2.333,00 динара 

         II         Повлашћена паркинг карта за 1 месец паркирања 
                     за правна лица и предузетнике                                                           2.056,00 динара 

3. 
      ПРЕТПЛАТНЕ КАРТЕ 

      зона   
        I          Претплатна карта за 1 месец паркирања                                          3.248,00 динара 

        II        Претплатна карта за 1 месец паркирања                                          2.333,00 динара 
4. 

      РЕЗЕРВИСАНА ПАРКИНГ МЕСТА 
         зона 

            I         Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања                        10.398,00 динара 
            II         Резервисано паркинг место за 1 месец паркирања                         7.798,00 динара 

5. 
       УНИВЕРЗАЛНА КАРТА ЗА ПАРКИРАЊЕ ЗА СВЕ ЗОНЕ БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА 

           I и  II   Универзална паркинг карта за 1 месец паркирања                         4.549,00 динара 
6. 

        ПОСЕБНА ПАРКИРАЛИШТА (ЗАТВОРЕНИ ПАРКИНЗИ) 
           Започети час паркирања за путничке аутомобиле  

            на затвореним паркинзима                                                                              50,00 динара 

          Накнада за изгубљену паркинг карту 

          на посебним паркиралиштима                                                                          405,00 динара 
          Накнада за лом и оштећења препрека  

          на улазу у посебно паркиралиште                                                                  2.045,00 динара 
          Месечни закуп паркинг места за паркирање возила  

          на затвореним паркинзима                                                                             3.441,00 динара 
   7. 

   ДОПЛАТНА КАРТА 
      зона 



      I и  II         Доплатна карта за кориснике који поступају супротно 

                        одредбама Одлуке о јавним паркиралиштима                                  994,00 динара 
8. За коришћење посебно обележеног места за паркирање једног возила одређеног корисника, 
ван јавног паркиралишта такса износи и то дневно : 
 - за путничко возило и возило до 2 т носивости                                          115,00  динара                     
 - за теретна возила и аутобусе                                                                        265,00 динара 
  9. За коришћење посебно обележеног места за заустављање возила одређених корисника и 
то  дневно : 
   - обележена места на такси станици по ауто такси возилу                            55,00  динара                               

            - обележена места на стајалиштима за приватне аутопревознике                55,00  динара           
  - за теретна возила носивости до 2т ради утовара и истовара робе, за једно                
     обележено место                                                                                          105,00 динаара 
            - за теретна возила носивости преко 2т и аутобусе осим јавног градског саобраћаја, за 
једно место                                                                                                                  160,00  динара 
10. За коришћење посебно обележеног простора за почетну обуку возача ( полигон) утврђује 
се такса                                                                                                                        105,00 динара 
11.За заустављање возила на јавним саобраћајним површинама мимо утврђеног режима 
саобраћаја (на основу посебног одобрења) плаћа се дневно : 
 - путничка и теретна возила до 2 т                                                                  120,00 динара 

             -теретна возила преко 2т и аутобусе                                                              260,00 динара 
12.За заустављање теретних возила у централној зони ради снабдевања по основу посебне 
дозволе у складу са са одредбама решења о режиму саобраћаја и возила којима се врши 
снабдевање , утврђује се такса  дневно : 

 - за путничко возило                                                                                       55,00 динара 
            -за теретно возило од 2 до 5 т.                                                                     110,00 динара  

            -за теретно возило преко 5 т                                                                        210,00 динара 
 13.За заустављање грађевинских машина и возила на основу посебног одобрења на јавним 
саобрћајним површинама, утврђује се такса дневно и то : 
 - грађевинске  машине                                                                                 550,00 динара 

14.За измену режима саобраћаја којом се утврђује забрана саобраћаја ангажовањем теретних 
возила и грађевинских машина због изградње, реконструкције и адаптације  грађевниснког 
објекта дневно и то : 
 - у улицама у којима се утврђује забрана саобраћаја на коловозу у првој и другој    
 зони                                                                                                             5.300,00 динара 
          - у осталим улицама                                                                                    3.150,00 динара 

 
 НАПОМЕНА 

 1.Таксу из тачака 1.до 9.овог тарифног броја плаћа корисник обележене јавне 
површине. Корисником се у смислу ове тачке  од 1. до 3. сматра возач. 

 2. На подручју града Пожаревца места на којима се за паркирање и заустављање 
моторних возила и њихових приколица наплаћује такса из овог тарифног броја, одређује 
орган надлежан за техничко регулисање саобраћаја Градске управе града Пожаревца. 



 3.Таксу за паркирање возила не плаћају војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и 
инвалиди рада са 80 или више процената  телесног оштећења или код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета ( ногу) од 60 или више 
процената,  ако им служи за личну употребу. 
 4.Таксу из тачака 1. до 7. овог тарифног броја наплаћује предузеће основано за 
обављање делатности одржавања паркиралишта.Однос између Града Пожаревца и Јавног 
комуналног предузећс „Паркинг сервис“ Пожаревац основаног за обављање делатности 
одржавања паркиралишта и услова коришћења паркинга на територији Града Пожаревца, 
регулише се посебним уговором. 

 5.Таксу из тачака од 8. до 14. овог тарифног броја наплаћује Одељење за имовинско – 
правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе града Пожаревца, приликом издавања 
решења. 
 6.Такса из тачака 8, 9,10 овог тарифног броја  плаћа се унапред најмање у кварталном 
периоду, осим за коришћење такси стајалишта где се такса наплаћује годишње приликом  
продужења дозволе за рад.  

 7.Такса из тачке 10,11,12 обрачунава се за временски период коришћења дужи од 
једног дана и плаћа се унапред за период, најдуже до краја текуће године. 

 8.Такса из тачака 8,9,10. овог тарифног броја не плаћа се за возила Војске Србије, 
возила здравствених и социјалних установа, домаћих хуманитарних организација, за возила 
која инвалиди користе за своје потребе, за возила дипломатских представништва и за возила 
државних органа и организација, органа и организација аутономије и локалне самоуправе. 
 9.Такса из тачака 11. и 12. не плаћа се ни за возила комуналних предузећа којима се 
обавља комунална делатност. 

 10.Налепница за снабдевање садржи слово „С“ и податке о години за коју се издаје. 
Налепницу издаје надлежни орган за техничко регулисање саобраћаја Градске управе града 
Пожаревца, на захтев правног или физичког лица које обавља делатност превоза. Налепнице 
се издају за календарску годину. Налепница мора бити залепљена на возачко стакло са 
унутрашње стране у  доњем десном углу. 
 11.Такса по овом Тарифном броју уплаћује се на рачун број 840-741532843-84. 

 

Тарифни број 8 
 За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или објекте 
привременог коришћења , утврђује се такса по м² и то дневно од 35,00 динара. 

 
НАПОМЕНА 

 1.Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом издавања решења за заузимање 
простора сразмерно времену коришћења. Решење по овом тарифном броју издаје Одељење за 
имовинско – правне, комуналне послове и саобраћај Градске управе Града Пожаревца. 
2. Ова такса се плаћана рачун број 840-741533843-91. 

 
   

Члан 11. 
 Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним 
таксама ( „Службени гласник града Пожаревца“,  број 13/12) . 
   
 



Члан 12. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „ Службeном гласнику 
града Пожаревца“, а примењиваће се од  01.01.2014. године. 

 
 

 У Пожаревцу,________2013. године                              Број: __________________ 
 

СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 
Бане Спасовић, дипл. правник  

 
 

              
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 


