
 
 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

Година и број: 17 
12. децембра 2012. године  
Сремски Карловци 

Примерак: 40,00 дин. 

 
На основу члана  11. и  члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи 
(''Службени  гласних Републике Србије'' број 129/2007) , члана  40. став 1. тачка 1.   и 
члана 130 .Статута Општине Сремски Карловци (''Службени лист општине Сремски 
Карловци'' број 12/08) Скупштина општине Сремски Карловци на својој четвртој седници 
од  12. децембра 2012.године донела је 

 
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ СТАТУТА ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 
 
 
      Члан 1. 
 
 
 У Статуту општине Сремски Карловци  (''Службени лист општине Сремски 
Карловци'' број 12/2008) у глави IV Органи општине, врши се следећа измена: 
 

Члан 62. став 1.  мења се и гласи: '' Општинско веће чине председник Општине, 
заменик председника Општине, као и шест чланова Општинског већа''. 
 
 
 
      Члан 2. 
 
  
 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања  у ''Службеном листу 
општине Сремски Карловци''. 
 
 
 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 010-6 /2012-I/1                          ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
12. децембра   2012.године 
Сремски Карловци                                Рајко Маринковић, с.р. 
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 На основу члана 47. Закона о буџетском систему («Сл. гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11 и 93/12), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник 
РС», бр. 129/07) и члана 40. став 1. тачка 2. Статута Општине Сремски Карловци («Сл. лист 
Општине Сремски Карловци», број 12/08), Скупштина општине Сремски Карловци на 
четвртој седници од 12.12.2012. године, донела је 
 
 
 

О Д Л У К У  
 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ  
ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

ЗА 2012. ГОДИНУ 
 
 

I ОПШТИ ДЕО 
 

Члан 1. 
 
 

 У Одлуци о буџету општине Сремски Карловци за 2012. годину („Сл. лист Општине 
Сремски Карловци“, бр. 15/2011), члан 1. мења се и гласи:  
 

„Приходи и расходи буџета Општине Сремски Карловци за 2012. годину (у даљем 
тексту: буџет), примања и издаци по основу продаје, односно набавке финансијске имовине и 
датих кредита и задуживања и отплата дуга,  утврђени су у износу од 300.000.000,00 динара. 
  
  
 

Члан 2. 
 

 
 Члан 2. мења се и гласи: 
 

«Укупни приходи и примања буџета, заједно са вишком прихода из претходне године 
– суфицитом исказани су према економској класификацији у следећим износима: 
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У динарима 
 

Економска 
класификација Примања Износ 

321311 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година 54.036.000,00 
 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ  

711110 Порез на зараде 105.000.000,00 
711120 Порез на приходе од самосталних делатности 6.000.000,00 
711140 Порез на приходе од имовине 6.500.000,00 
711190 Порез на друге приходе 10.500.000,00 
713120 Порез на имовину 9.000.000,00 
713310 Порез на наслеђе и поклон 500.000,00 

713420 
Порез на капиталне трансакције – Порез на пренос 
апсолутних права 

6.000.000,00 

714510 
Порез на моторна возила (комунална такса, годишња 
накнада) 

5.000.000,00 

714540 Накнада за коришћење добара од општег интереса 700.000,00 
714552 Боравишна такса 800.000,00 
714560 Општинске и градске накнаде 1.300.000,00 
716110 Комунална такса на фирму 1.264.000,00 
733100 Текући трансфери од других нивоа власти 43.000.000,00 
733200 Капитални трансфери од других нивоа власти 7.000.000,00 
741100 Камате на средства буџета општине 1.700.000,00 

741512 
Накнада за коришћење шумског и пољопривредног 
земљишта 

100.000,00 

741530 
Накнада за коришћење простора и грађевинског 
земљишта 

14.400.000,00 

742150 
Приходи од продаје добара и услуга или закупа од 
стране тржишних организација у корист нивоа општина 

13.350.000,00 

742251 Општинске административне таксе 1.500.000,00 
742253 Накнада за уређивање грађевинског земљишта 9.500.000,00 
742351 Приходи општинских органа управе 50.000,00 

743 Новчане казне и одузета имовинска корист 500.000,00 

744 
Текући добровољни трансфери од физичких и правних 
лица у корист нивоа власти 

1.000.000,00 

745151 Остали приходи 1.300.000,00 
 УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА БУЏЕТА: 300.000.000,00 

 
 
 

Члан 3. 
 

  
 Члан 3. мења се и гласи: 
 
 „Приходи и примања буџета, заједно са вишком прихода из претходне године – 
суфицитом, распоређени су по основним наменама у следећим износима“: 
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У динарима 
 

Економска 
класификација О П И С Средства буџета 

 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ  
411 Плате и додаци запослених 49.570.000,00 
412 Социјални доприноси на терет послодавца 10.523.000,00 
413 Накнаде у натури 1.220.000,00 
414 Социјална давања запосленима 1.220.000,00 
415 Накнада за запослене 2.020.000,00 
416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 820.000,00 

 УКУПНО 410000: 65.373.000,00 
 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА  

421 Стални трошкови 25.404.000,00 
422 Трошкови путовања 5.700.000,00 
423 Услуге по уговору 50.313.000,00 
424 Специјализоване услуге 34.120.000,00 
425 Текуће одржавање 7.010.000,00 
426 Материјал 17.960.000,00 

 УКУПНО 420000: 140.507.000,00 
 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ  

463 Донације и трансфери осталим нивоима вл. 14.500.000,00 
 УКУПНО 460000: 14.500.000,00 

 ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛ. ОСИГУРАЊА:  
472 Накнада за социјалну заштиту из буџета 11.500.000,00 

 УКУПНО 470000: 11.500.000,00 
 ОСТАЛИ РАСХОДИ  

481 Дотације невладиним организацијама 9.000.000,00 

482 Порези обав. таксе и казне наметнуте од једног 
нивоа власти другом 1.200.000,00 

483 Новчане казне по решењу суд. тела 2.700.000,00 
484 Накнаде штете услед елемент. непогода 300.000,00 

 УКУПНО 480000: 13.200.000,00 
 СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ  

499 Средства резерве 6.900.000,00 
 УКУПНО 499000: 6.900.000,00 
 ОСНОВНА СРЕДСТВА  

511 Зграде и грађевински објекти 40.110.000,00 
512 Машине и опрема 6.910.000,00 

 УКУПНО 510000: 47.020.000,00 
 ПРИРОДНА ИМОВИНА  

541 Земљиште 1.000.000,00 
 УКУПНО 540000: 1.000.000,00 
 УКУПНО РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 300.000.000,00 

 
 

Члан 4. 
 
 

 
 Буџетски дефицит, примарни дефицит и укупан фискални резултат буџета утврђени 
су у следећим износима:  
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У динарима 

 
 
 
 
 

 Шифра економске класификације 
Средства из 
буџета 

А. ПРИМАЊА И ИЗДАЦИ ИЗ БУЏЕТА 
   

1. УКУПНА ПРИМАЊА   
ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 7 245.964.000,00 
1. Порески приходи 71 152.564.000,00 
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне 
добитке 

711 128.000.000,00 

1.2.Порез на имовину 713 15.500.000,00 
1.3.Порез на добра и услуге (ПДВ и акцизе) 714 7.800.000,00 
1.4.Порез на међународну трговину и 
трансакције (царине) 

715 0,00 

1.5.Остали порески приходи 716+719 1.264.000,00 
1.6. Социјални доприноси 72 0,00 
2. Непорески приходи 74+77+78      43.400.000,00 
Од тога наплаћене камате 7411 1.700.000,00 
2.1.Приходи из буџета 79  
3. Примања од продаје нефинанскијске 
имовине 

8  

4. Донације 731+732  
Трансфери 733 50.000.000,00 
II УКУПНИ ИЗДАЦИ   
ТЕКУЋИ РАСХОДИ 4 251.980.000,00 
1. Расходи за запослене 41 65.373.000,00 
Коришћење роба и услуга 42 140.507.000,00 
Отплата камата 44  
Субвенције 45  
Права из социјалног осигурања 47 11.500.000,00 
Остали расходи 48+49 20.100.000,00 
ТЕКУЋИ ТРАНСФЕРИ 4631+4651 14.500.000,00 
КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5 48.020.000,00 
КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ 4632+4652 0,00 
VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ 
КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 
ИМОВИНЕ МИНУС ИЗДАЦИ ПО ОСНОВУ 
ДАТИХ КРЕДИТА И НАБАВКЕ 
ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (IV-V) 

92-62  

III. БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (БУЏЕТСКИ 
ДЕФИЦИТ) (I-II) 

(7+8)-(4+5) -54.036.000,00 

ПРИМАРНИ СУФИЦИТ (ДЕФИЦИТ) 
(УКУПНИ ПРИХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
НАПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ МИНУС 
УКУПНИ РАСХОДИ УМАЊЕНИ ЗА 
ПЛАЋЕНЕ КАМАТЕ) 

(7-74111+8)-(4-44+5) -55.736.000,00 

УКУПНИ ФИСКАЛНИ РЕЗУЛТАТ (III+VI) 
 

  

Б. Примања и издаци по основу продаје, 
односно набавке финансијске имовине и 
наплате одобрених кредита 
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IV Примања по основу наплате одобрених 
кредита и продаје финансијске имовине 

92  

V. ИЗДАЦИ ЗА ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ И 
НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 

62  

VI  ДАТЕ ПОЗАЈМИЦЕ МИНУС 
ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ  
(IV-V) 

92-62  

В. Задуживање и отплата дуга   
VII ЗАДУЖИВАЊЕ 91  
1. Задуживање код домаћих кредитора 911  
2. Задуживање код страних кредитора 912  
VIII. OT ПЛАТА ДУГА 61  
1. Отплата домаћег дуга 611  
2. Отплата страног дуга 612  
3. Отплата по гаранцијама 613  
IX ПРОМЕНА СТАЊА НА РАЧУНУ 
(III+VI+VII-VIII) 

 -54.036.000,00 

X. НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (VI+VII-VIII-
IX=-III) 

 54.036.000,00 

 
 
 
  

Разлику између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу 
продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку 
нефинансијске имовине у износу од 54.036.000,00 динара финансираће се из:  

• Пренетих неутрошених средстава из ранијих година у износу од 54.036.000,00 
динара». 
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II ПОСЕБНИ ДЕО  
Члан  5. 

  
 Члан 5. мења се и гласи: 
 
 «Средства из буџета из члана 1. ове Одлуке, заједно са вишком прихода из ранијих година распоређују се према економској, 
функционалној и организационој класификацији на следећи начин“: 
 

у динарима 
 

Раздео Глава Функц. Позиција 
Економска 
класификац. О П И С 

Средства из 
буџета 

Издаци из 
додатних 
прихода 

Укупна 
средства 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1 1  
  Скуп.општине,  Председ. и 

Општинско веће  
   

  110 
  Извршни и законодав. 

Органи, финан. и фиск. 
Послови и спољ.  послови 

   

   1 411 Плате и додаци запослених 1.520.000,00   
   

2 412 
Социјални допринос на терет 
послодавца 

273.000,00 
  

   3 413 Накнаде у натури 20.000,00   
   4 414 Социјална давања запосл. 20.000,00   
   5 415 Накнаде за запослене 20.000,00   
   

6 416 
Награде, бонуси и остали 
посебни расходи 

20.000,00 
  

   7 421 Стални трошкови 27.000,00   
   8 422 Трошкови путовања 1.500.000,00   
   9 423 Услуге по уговору 14.200.000,00   
   10 424 Специјализоване услуге 1.000.000,00   
   11 426 Материјал 1.500.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 110 20.100.000,00  20.100.000,00 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

  160   Опште јавне услуге које 
нису класиф. на др. месту 

   

   12 421 Стални трошкови 2.000.000,00   
   

13 481 
Дотације (финанс. 
политичких странака, соц. 
ек. савет) 

200.000,00 
  

   14 482 
Порези, таксе и казне 
наметнуте од једног нивоа 
власти другом 

1.000.000,00   

   15 483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

2.000.000,00   

   16 484 
Накнаде штете за повреду 
или штету насталу услед ел. 
непогода 

300.000,00   

   
17 499 

Средства резерве:  
Стална           900.000.00 
Текућа        6.000.000.00 

6.900.000,00 
  

     УКУПНО  ФУНКЦ. 160 12.400.000,00  12.400.000,00 
 1.2    ОПШТИНСКА УПРАВА    
  130   Опште услуге    
   18 411 Плате и додаци запослених 38.000.000,00   
   19 412 

Социјални доприноси на 
терет послодавца 

8.000.000,00   

   20 413 Накнада у натури 1.000.000,00   
   21 414 

Социјална давања 
запосленим 

1.000.000,00 
  

   22 415 Накнада за запослене 1.500.000,00   
   23 416 

Награде, бонуси и остали 
посл. расходи 

700.000,00 
  

   24 421 Стални трошкови 7.000.000,00   
   25 422 Трошкови путовања 1.300.000,00   
   26 423 Услуге по уговору 4.800.000,00   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
   27 424 Специјализоване услуге 700.000,00   
   

28 425 
Текуће поправке и 
одржавање 

2.000.000,00 
  

   29 426 Материјал 4.000.000,00   
   30 512 Машине и опрема 3.000.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ.130: 73.000.000,00  73.000.000,00 
 1.3    Опш. јавни правобранилац    
  330   Судови    
   31 423 Услуге по уговору 1.200.000,00   
     УКУПНО ЗА ФУНКЦ. 330: 1.200.000,00  1.200.000,00 
 1.4.    Општинске организације    

  090   Соц. зашт. неквалифик. на 
другом месту    

   

32 481 

Дотације невладиним орган. 
(Црвени крст, Удр. пензион., 
Друшт. за борбу против шећ. 
болести, рат. вој. инв., 
синдикат, СКГО и др.) 

3.000.000,00   

     УКУПНО ФУНКЦ. 090 3.000.000,00  3.000.000,00 
 1.5    Функциконисање ТОСК-а    
  473   Туризам    
   33 481 Дотације непрофитним орг. 2.000.000.00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 473 2.000.000.00  2.000.000.00 
 1.6    Становање и ком. питања    
  620   Развој заједнице    
   34 421 Стални трошкови 13.000.000,00   
   35 422 Трошкови путовања 100.000,00   
   36 423 Услуге по уговору 1.000.000,00   
   37 424 Специјализоване услуге 30.000.000,00   
   38 425 Текуће поправке и одрж. 3.000.000,00   
   39 426 Материјал 2.000.000,00   
   40 511 Зграде и грађевински објекти 40.000.000,00   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
   41 512 Машине и опрема 1.900.000,00   
   42 541 Земљиште 1.000.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 620: 92.000.000,00  92.000.000,00 
 1.8    Култура    
  820   Услуге културе:    
   43 481 Дотације ост. непроф. инст. 2.500.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 820: 2.500.000,00  2.500.000,00 
 1.9    Информисање    
  830   Услуге информисања    
   44 423 Услуге по уговору 1.500.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 830: 1.500.000,00  1.500.000,00 
 1.10    Спорт    
  810   Услуге рекреације и спорта    
   

45 481 
Дотације осталим непроф. 
институцијама 

1.300.000,00   

     УКУПНО  ФУНКЦ. 810: 1.300.000,00  1.300.000,00 
 1.11. 911   Предшколско образовање    
   46 472 Накнада за соц.заш.из буџета 1.500.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 911: 1.500.000,00  1.500.000,00 
 1.12. 912   Основно образовање    
   47 463 Трансфери осталим нив. вл.  10.500.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 912: 10.500.000,00  10.500.000,00 
 

1.13 920  
 Средње образовање 

Кар. гим. и Рег. цен. за тал.  
  

   48 463 Трансф. Ост. нивоима власти 1.000.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 920: 1.000.000,00  1.000.000,00 
 1.14. 090   Соц. заш. неквалификована 

на другом месту    

   49 463 Трансфери осталим нивоима 
власти 3.000.000,00   

   50 472 Накнада за соц. заштиту из 
буџета 10.000.000,00   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
     УКУПНО ФУНКЦ. 090: 13.000.000,00  13.000.000,00 
 1.15 760   Здравство некатегорисано на 

другом месту    

   51 424 Специјализоване услуге 200.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 760: 200.000,00  200.000,00 
 

1.16. 980   

Образовање 
неквалификовано на другом 
месту – превоз ђака и 
студената 

   

   52 422 Трошкови путовања 2.500.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 980: 2.500.000,00  2.500.000,00 
 1.17. 160   Изборна комисија    
   53 421 Стални трошкови 200.000,00   
   54 423 Услуге по уговору 1.500.000,00   
   55 426 Материјални трошкови 300.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 160: 2.000.000,00  2.000.000,00 
 

1.18. 490 
  Ек. послови неквалифик. 

на другом месту 
(манифестације) 

   

   56 421 Стални трошкови 1.387.000,00   
   57 423 Услуге по уговору 11.113.000,00   
   58 424 Специјализоване услуге 700.000,00   
   59 425 Текуће попр. и одржавање 100.000,00   

   60 426 Материјал 200.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦ. 490: 13.500.000,00  13.500.000,00 
 

1.21 451   
ЈКП „БЕЛИЛО“ – 
Друмски саобраћај 
(Локалне улице и путеви) 

   

   61 424 Специјализоване услуге 800.000,00   
   62 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

200.000,00   

   63 426 Материјал 3.000.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 451 4.000.000,00  4.000.000,00 
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
  510   Управљање отпадом 

(чистоћа) 
   

   64 421 Стални трошкови 1.000.000,00   
   65 423 Услуге по уговору 14.000.000,00   
   66 426 Материјал 5.000.000,00   
   67 511 Зграде и грађевински објекти 100.000,00   
   68 512 Машине и опрема 1.900.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 510 22.000.000,00  22.000.000,00 
  560   Заштита жив. сред. 

неквалиф. на другом месту 
   

   69 424 Специјализоване услуге 700.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 560 700.000,00  700.000,00 
  620   Развој заједнице    
   70 411 

Плате, додаци и накнаде 
запосленима 

10.050.000,00   

   71 412 Соц. допр. на терет послод. 2.250.000,00   
   72 413 Накнаде у натури 200.000,00   
   73 414 

Социјална давања 
запосленима 

200.000,00   

   74 415 Накнада трошк. за запослене 500.000,00   
   75 416 Награде запосленима 100.000,00   
   76 421 Стални трошкови 770.000,00   
   77 422 Трошкови путовања 300.000,00   
   78 423 Услуге по уговору 1.000.000,00   
   79 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

500.000,00   

   80 426 Материјал 1.000.000,00   
 

  81 482 
Порези, таксе и казне 
наметнуте од јед. нивоа 
власти  другом 

200.000,00   

   82 483 
Новчане казне и пенали по 
решењу судова 

700.000,00   
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1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 
   83 512 Машине и опрема 100.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 620 17.870.000,00  17.870.000,00 
  630   Водоснабдевање    
   84 421 Стални трошкови 10.000,00   
   85 424 Специјализоване услуге 10.000,00   
   86 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

10.000,00   

     УКУПНО ФУНКЦИЈА 630 30.000,00  30.000,00 
  640   Улична расвета    
   87 425 

Текуће поправке и 
одржавање 

1.200.000,00   

     УКУПНО ФУНКЦИЈА 640 1.200.000,00  1.200.000,00 
 

 660   

Послови становања и 
заједнице 
неквалификовани на 
другом месту 

   

   88 421 Стални трошкови 10.000,00   
   89 424 Специјализоване услуге 10.000,00   
   90 426 Материјал 960.000,00   
   91 511 Зграде и грађевински објекти 10.000,00   
   92 512 Машине и опрема 10.000,00   
     УКУПНО ФУНКЦИЈА 660 1.000.000,00  1.000.000,00 
     УКУПНО РАСХОДИ: 300.000.000,00  300.000.000,00 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА 
 

Члан 6. 
 
 Члан 22. мења се и гласи: 
 
 „Корисници буџетских средстава до 31.12.2012. године пренеће на рачун 
извршења буџета сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2012. 
години.“ 
 

Члан 7. 
 
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном листу 
Општине Сремски Карловци“. 
 

   П Р Е Д С Е Д Н И К  
    
Република Србија                                                                              Рајко Маринковић, с.р. 
Аутономна Покрајина Војводина    
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 400-33/2012-I/1 
Дана: 12. децембра 2012. 
Сремски Карловци 
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На основу члана 6  и  18. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), и члана 
40. став 1. тачка 3. Статута Општине Сремски Карловци („Службени лист 
Општине Сремски Карловци“, бр. 12/2008), Скупштина Општине Сремски 
Карловци на својој 4. седници одржаној 12. децембра 2012.године, доноси 

 

    ОДЛУКУ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, 
предмета и услуга на територији Општине Сремски Карловци и утврђују 
обвезници, висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалне комуналне 
таксе (у даљем тексту: Таксе). 

 

Члан 2.   

Tакса се уводи  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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Таксе се не плаћају  за коришћење права, предмета и услуга од стране 
државних органа и организација, органа и организација територијалне 
аутономије и јединица локалне самоуправе.  

Члан 3.  

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) је корисник права, предмета и 
услуга за чије је коришћење прописано плаћање  таксе. 

Члан 4.  

Таксена обавеза  настаје даном почетка коришћења права, предмета или 
услуге за чије је коришћење прописано плаћање таксе и траје док траје 
коришћење права, предмета или услуге. 

Члан 5. 

Обвезник из члана 3. ове Одлуке дужан је да пре коришћења права, 
предмета или услуга, за чије је коришћење прописано плаћање таксе, изврши 
пријаву постојања основа за плаћање таксе -  Служби за утврђивање и наплату 
јавних прихода (у даљем тексту: Служба) или Одељењима Општинске управе 
Сремски Карловци (у даљем тексту: Општинска управа). 

Пријава из става 1. овог члана садржи следеће податке: 

- за правна лица: назив правног лица, тачну адресу седишта правног лица 
и делатност, порески идентификациони број, матични број правног лица, 
текући рачун, и име и презиме власника (оснивача) са адресом 
пребивалишта, 

- за физичка лица: име и презиме, адресу пребивалишта, јединствени 
матични број грађана, број личне карте, порески идентификациони број, 
назив радње са тачном  адресом, делатност и текући рачун. 

Обвезник из става 1. овог члана дужан је да сваку насталу промену пријави 
Општинској управи, у року од 10 дана од дана настанка промене. 

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан да пре коришћења права, 
предмета или услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне 
комуналне таксе, прибави решење надлежног Одељења Општинске управе, 
осим обвезника за локалну комуналну таксу из члана 2. тачке 1, 3, и 6. ове 
Одлуке. 

Члан 6. 

Такса се плаћа у различитој висини зависно од врсте делатности, 
површине и техничко-употребних карактеристика објеката и по деловима 
територије, односно у зонама у којима се налазе објекти, предмети или врше 
услуге за које се плаћа такса. 
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Члан 7. 

Таксе из члана 2. став 1. тачке  2,  4,  и 8. ове Одлуке, утврђују се и 
плаћају у различитој висини по зонама у којима се налазе објекти, предмети 
или врше услуге и то: 

I. зона обухвата ужи центар Сремских Карловаца и то: Трг Бранка 
Радичевића, Трг Патријарха Бранковића,  део Прерадовићеве улице до Змај 
Јовине улице, део улице Патријарха Рајачића до Поштанске улице, улицу 
Митрополита Стратимировића, закључно са кућним бројевима објеката у ул. 
Митрополита Стратимировића бр. 31. и 32., улицу Карловачких ђака закључно 
са кућним бројевима објеката у ул. Карловачких ђака бр. 29. и 36., и 
Карађорђеву улицу (кућни бројеви 26. и 27.). 

II. зона обухвата подручја Сремских Карловаца који нису обухваћени I 
зоном. 

Члан 8. 

Утврђивање, наплату и контролу наплате таксе по овој Одлуци врше 
надлежна Одељења Општинске управе, Служба у Општинској управи, и Јавно 
комунално предузеће коме се повери наплата таксе. 

Члан 9. 

За таксу која се утврђује решењем у годишњем износу, обвезник је дужан 
да до доношења решења о утврђивању таксе за текућу годину, плаћа месечне 
аконтације у висини обавезе за последњи месец године која претходи години 
за коју се утврђује и плаћа такса. 

Разлику између  таксе утврђене решењем и аконтационо уплаћеног 
износа таксе, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана 
достављања решења о утврђивању обавезе за текућу годину. 

Члан 10. 

У погледу поступања по правним лековима, начина и рокова плаћања, 
камате, повраћаја, застарелости наплате, принудне наплате и осталог што није 
посебно уређено овом Одлуком, сходно се примењује закон којим се уређује 
порески поступак и пореска администрација. 

Члан 11. 

Уплата прихода од такси врши се на уплатне рачуне јавних прихода, 
прописане актима којима се уређује буџетски систем (у даљем тексту: уплатни 
рачун јавних прихода). 

Приход од  такси прописаних овом Одлуком су изворни приход буџета 
Општине Сремски Карловци. 
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Члан 12. 

Надлежна Одељења Општинске управе и Служба Општинске управе,  и 
Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад  дужни су да воде 
евиденцију таксених обвезника. 

Члан 13. 

Новчаном казном од 100.000,00 динара до 2.000.000,00 динара казниће 
се за прекршај правно лице ако: 

- Општинској управи (надлежном Одељењу) – односно Служби у чијој 
надлежности је право, предмет или услуга за чије коришћење се плаћа  такса 
не поднесе пријаву за утврђивање обавезе плаћања  таксе у прописаном року и 
не плати таксу предвиђену Таксеном тарифом (члан 5. став 1. ове Одлуке); 

- Општинској управи (надлежном Одељењу) – односно Служби у чијој 
надлежности је право, предмет или услуга за чије коришћење се плаћа такса 
не пријави или не пријави у прописаном року сваку насталу промену (члан 5. 
став 3. ове Одлуке). 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се физичко лице или 
одговорно лице у правном лицу новчаном казном од 5.000,00 до 150.000,00 
динара. 

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и предузетник новчаном 
казном од 10.000,00 до 500.000,00 динара. 

      Члан 14. 

Послове инспекцијског надзора над применом одредаба ове Одлуке 
врши Општинска управа – Одељење за инспекцијске послове. 

      Члан 15.  

Права и обавезе лица које су, до дана примене ове Одлуке, утврђене 
Одлуком о локалним комуналним таксама („Службени лист Општине Сремски 
Карловци“, бр. 2/2007 и 9/2009), извршаваће се у складу са том Одлуком. 

Члан 16. 

Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа утврђена за коришћење 
појединих права, предмета и услуга. 

Члан 17. 

Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним 
комуналним таксама ("Службени лист Општине Сремски Карловци", бр. 2/2007 
и 9/2009). 
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Члан 18. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Општине Сремски Карловци", а примењиваће се почев од 
1.јануара 2013.године. 

 

ТАКСЕНА ТАРИФА 

Tарифни број 1. 

1.За истицање фирме на пословном простору обвезници таксе су 
физичка и правна лица. 

2.Под фирмом, у смислу ове Одлуке, подразумева се сваки истакнути 
назив или име на пословном простору, које упућује на то да правно или 
физичко лице обавља одређену делатност у том простору.  

3.Такса за истицање фирме плаћа се за седиште, представништво и за 
сваку фирму истакнуту ван пословног објекта на територији Сремских 
Карловаца. 

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 

4.Таксена обавеза по овом Тарифном броју настаје даном уписа субјекта 
(правног или физичког лица) у одговарајући регистар, односно престаје даном 
брисања субјекта из одговарајућег Регистра. 

5. Обвезник је дужан да поднесе пријаву за истицање фирме на 
пословном простору Служби за утврђивање и наплату јавних прихода 
Општинске управе Сремски Карловци, ради утврђивања обавезе плаћања 
таксе. 

Таксу по овом Тарифном броју утврђује, наплаћује и контролише Служба 
из претходног става ове тачке. 

6. 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 (у даљем тексту: 
фирмарина). 
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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), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до једне 
просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика правна лица (осим 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), фирмарину плаћају 
на годишњем нивоу највише до две просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се 
уређује рачуноводство и предузетници, а 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, фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до 
пет просечних зарада. 

Под просечном зарадом, у смислу става  2, 3. и 4. ове тачке, сматра се 
просечна зарада по запосленом остварена на територији Сремских Карловаца 
у периоду јануар - август године која претходи години за коју се утврђује 
фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике. 

7. Таксу по овом Тарифном броју не плаћају: 

- установе чији је оснивач Општина Сремски Карловци, 

- школске и предшколске установе на територији Сремских Карловаца, 

- индиректни корисници буџета Општине,  

- предузетници који као претежну делатност обављају старе и уметничке 
занате и послове домаће радиности, за које је издат одговарајући сертификат 
Министарства надлежног за послове привреде,  и 

- удружења грађана, хуманитарне, спортске и друге непрофитне 
организације. 
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НАПОМЕНА: просечна бруто зарада у Општини Сремски Карловци за 
период јануар-август 2011.године износила је 41.855,00 динара. 

Тарифни број 2. 

1. За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају 
Сремским Карловцима (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.), 
плаћа се  такса за сваку појединачно истакнуту фирму, ван пословног простора 
где се делатност обавља. 

2. Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући 
и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и 
просторима који припадају Сремским Карловцима (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и сл.) на годишњем нивоу за правна лица и предузетнике 
не може бити већа од 20% одговарајућих износа утврђених у тачки 6. ставови 
2, 3. и 4. Тарифног броја 1. ове Одлуке, зависно од тога да ли су разврстани у 
велика, средња и мала правна лица и предузетнике и зависно од делатности 
које обављају. 

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), а имају 
годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу из 
става 1. ове тачке.  

3.Таксу из овог Тарифног броја плаћа правно или физичко лице чија је 
фирма истакнута, на основу решења од стране Службе, а по претходно 
издатом одобрењу Општинске управе – Одељења за урбанизам, комуналне 
послове и заштиту животне средине ( у даљем тексту: Одељење). 

4. Одељење је  дужно  да један примерак одобрења за истицање и 
исписивање фирме ван пословног простора, достави Служби  са  подацима 
наведеним у члану 5. став 2. ове Одлуке. 

Тарифни број 3. 

1. Таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних возила и машина, која се плаћа приликом регистрације 
возила утврђују се у следећим  износима: 

1) за теретна возила: 

- за камионе до 2 t носивости - 1.500 динара, 

- за камионе од 2 t до 5 t носивости - 2.000 динара, 
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- за камионе од 5 t до 12 t носивости - 3.500 динара, 

- за камионе преко 12 t носивости -  5.000 динара; 

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) -  500 динара;  

3) за путничка возила: 

- до 1.150 cm³ - 500 динара, 

- преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - 1.000 динара, 

- преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ - 1.500 динара, 

- преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ - 2.000 динара, 

- преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³  - 3.000 динара, 

- преко 3.000 cm³ - 5.000 динара; 

4) за мотоцикле: 

- до 125 cm³ -  400 динара, 

- преко 125 cm³ до 250 cm³ - 600 динара, 

- преко 250 cm³ до 500 cm³ - 1.000 динара, 

- преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - 1.200 динара, 

- преко 1.200 cm³ - 1.500 динара; 

5) за аутобусе и комби бусеве  50 динара по регистрованом седишту; 

6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне 
теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

- 1 t носивости - 400 динара, 

- од 1 t до 5 t носивости - 700 динара, 

- од 5 t до 10 t носивости - 950 динара, 

- од 10 t до 12 t носивости -  1.300 динара, 

- носивости преко 12 t - 2.000 динара; 

7) за вучна возила (тегљаче): 

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



Службени лист Општине Сремски Карловци, 17/12 

 

23 
 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - 2.000 динара, 

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - 2.500 динара, 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата -  3.000 динара, 

- чија је снага мотора преко 177 киловата -  4.000 динара; 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита 
за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 
пчела -  1.000 динара.  

2. Власници путничких возила и мотоцикла, инвалидна лица код којих 
постоји телесно оштећење екстремитета који су битни за управљање возилом, 
лица оболела од дистрофије, параплегије, квадриплегије и церебралне 
парализе, која за кретање користе инвалидска колица, лица која имају 
оштећење вида најмање 90%, ратни и мирнодопски инвалиди, цивилни 
инвалиди рата од I до IV групе инвалидности и лица на дијализи којима возило 
служи за личну употребу, плаћају таксу у износу од 5% утврђеног износа таксе 
из тачке 1. овог Тарифног броја. 

Лица из става 1. ове тачке остварују право на умањење таксе на основу 
акта  Одељења за друштвене делатности и општу управу Општинске управе, о 
испуњености услова. 

3. Такса из овог Тарифног броја не плаћа се за преуређена путничка 
возила и бицикле са помоћним мотором које користе инвалидна лица. 

4. Такса из овог Тарифног броја не плаћа се за возила држаних органа и 
органа локалне самоуправе,  за специјална возила Јавног комуналног 
предузећа „Белило“, чији је оснивач Општина Сремски Карловци, као и за она 
возила за која се не плаћа накнада за употребу и коришћење путева, сходно 
Закону о јавним путевима Републике Србије. 

НАПОМЕНА: предложена такса из овог Тарифног броја је утврђена на 
основу члана 15.в Закона о финансирању локалне самоуправе Републике 
Србије. 

Тарифни број 4. 

       1. За 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, за 
сваки цео или започети m2 простора који се користи, утврђује се  такса по 
зонама одређеним у члану 7. ове Одлуке, сразмерно времену коришћења 
простора и то: 
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А) за постављање киоска и барака  такса се утврђује у дневном износу и 
то: 

I зона  9,00 динара 

II зона  6,00 динара 

        Такса се плаћа у пуном износу најкасније до 01.09. сваке календарске 
године. 

           Б) за уступање стеченог права на коришћење локације за привремено 
постављање киоска, односно бараке корисник који уступа локацију плаћа таксу 
за период од годину дана за тип и површину киоска, односно бараке, коју 
уступа. 

          В) за одобрење за промену делатности корисник локације за привремено 
постављање киоска, односно бараке плаћа  таксу за период од пола године за 
тај тип и површину киоска, односно бараке, коју уступа. 

          Г) за постављање превозних средстава реконструисаних у монтажне 
објекте, такса се утврђује у дневном износу и то: 

I зона  15,00 динара 

II зона  10,00 динара 

Д) за постављање летњих башти,  такса се утврђује у дневном износу и 
то за: 
I  зону                                                                                     9,00 динара 
II зону                                                                                      6,00 динара 
Такса се плаћа у пуном износу најкасније до 01.09. сваке календарске 
године 

Ђ) за постављање покретних тезги за излагање и продају робе, такса 
се утврђује у дневном износу и то: 

I зона  110,00 динара 

II зона  90,00 динара 
 

Е) за постављање изложбених пултова за излагање и продају робе која 
се продаје у објекту, такса се утврђује у дневном износу од 100,00 
динара. 
 
 

Ж) за постављање уређаја за кокице, друге печењарске производе, hot 
dog и сл.,  такса се утврђује у дневном износу и то: 

I зона  115,00 динара 

II зона     92,00 динара 
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З) за постављање апарата за сладолед и напитке, расхладних уређаја, 
такса се утврђује по расхладној комори у оквиру постављеног 
расхладног уређаја, у дневном износу и то: 

I зона     60,00 динара 

II зона     30,00 динара 

 
И) за постављање објеката за извођење забавних програма (шатора за 
циркусе и забавне паркове),  такса се утврђује у дневном износу од 
10,00 динара по м2. 

Ј) за постављање перди и тенди, такса се утврђује у дневном износу и 
то: 
 

I зона   3,00 динара 

II зона                                                           
  
 2,00 динара 
 

К) за постављање продајних пултова за продају цвећа, честитки, 
сувенира и других украсних предмета поводом обележавања у дане 
државних или верских празника (Нова година, Божић, 08. Март, 
Васкрс, 01.Мај) такса се утврђује у дневном износу од 200,00 динара 
по 1 m2 заузете јавне површине 

 

 
 
Л) за постављање других објеката и уређаја на јавним површинама,  
такса се утврђује у дневном износу и то: 

- за привремено заузимање површине до 7 дана  50,00 динара 

- за привремено заузимање јавне површине више од 7 
дана  

40,00 динара 

2. Таксу по овом Тарифном броју утврђује и наплаћује Одељење 
приликом издавања решења којим се одобрава постављање објеката, а 
обрачунава се сразмерно времену на које је издато одобрење за коришћење 
простора на јавним површинама. Ако се решење издаје на период од годину 
дана, такса се плаћа тромесечно до 15. у месецу у којем започиње тромесечје. 

3. Обвезник по овом Тарифном броју је правно и физичко лице, власник 
или корисник објеката који се постављају на јавним површинама. 

4. За коришћење површине испред пословних просторија, која није јавна 
површина, плаћа се такса утврђена овим Тарифним бројем, умањена за 50%, 
приликом издавања решења из тачке 2. овог Тарифног броја, а обрачунава се 
сразмерно времену на које је издато одобрење за коришћење те површине. 
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5. За постављање објеката на јавним зеленим  површинама, таксени 
износи утврђени овим Тарифним бројем увећавају се за 100%. 

6. Такса по овом Тарифном броју плаћа се сразмерно времену 
коришћења и то: 

 - у случају коришћења простора на јавној површини из алинеја Г, Ђ, Е, 
Ж, З и Ј. тачке 1. овог Тарифног броја, такса се плаћа месечно до 15-ог у 
месецу за претходни месец, осим коришћења до тридесет дана, где се такса 
плаћа у пуном износу, пре почетка коришћења простора на јавним 
површинама, и 

 - у случају коришћења простора на јавној површини из алинеја И, К и Л. 
тачке 1. овог Тарифног броја, такса се плаћа у пуном износу, пре коришћења 
простора на јавним површинама. 

7. За уступање стеченог права на коришћење локације за привремено 
постављање киоска, односно бараке, на члана породице (брачни друг, односно 
дете) или са правног лица на оснивача, као и са оснивача на правно лице, не 
плаћа се такса. 

8. За постављање киоска, односно барака удружења инвалидних лица 
регистрованих за одређене делатности, у којима делатност обављају 
инвалидна лица, такса се умањује за 50%. 

9. Tаксу по овом Тарифном броју не плаћају индиректни корисници 
буџета Општине, и организатори манифестација, када је покровитељ 
манифестације Општина Сремски Карловци. 

10. За коришћење јавних површина у Сремским Карловцима за време 
одржавања манифестација типа „Карловачка берба грожђа“ и сл., таксу-
накнаду за коришћење утврђује посебним актом председник Општине Сремски 
Карловци. 

Тарифни број 5. 

1. За држање средстава за игру ("забавне игре" на рачунарима, видео-
играма, флиперима, билијар, пикадо, стони фудбал и сл.), утврђује се  такса по 
апарату у износу од  50,00 динара дневно. 

2. Обвезник по овом Тарифном броју је корисник простора, правно и 
физичко лице, односно предузетник који држи апарате за игре, односно 
приређује забавне игре у простору. 

3. Обвезник је дужан да поднесе пријаву за држање средстава за игру 
Служби за утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе, ради 
утврђивања и обавезе плаћања  таксе. 

    Пријава из претходног става, поред података наведених у члану 5. став 
2.ове Одлуке  треба да садржи: име и презиме корисника простора, адресу 
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места држања апарата-средства за игру, врсту, марку, тип и серијски број 
апарата и време држања апарата (датум почетка коришћења апарата). Пријава 
се подноси у року од 10 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, односно од 
дана почетка коришћења апарата. Уз пријаву се прилаже и доказ о извршеној 
уплати таксе за период за који се подноси пријава. 

4. Такса из овог Тарифног броја утврђује се решењем Службе за 
утврђивање и наплату јавних прихода Општинске управе за текућу годину, а 
плаћа се до петнаестог у месецу за текући месец, сразмерно времену 
коришћења средстава за игру.     

Тарифни број 6. 

1. За коришћење простора за паркирање друмских моторних и 
прикључних возила на уређеним и обележеним местима (јавним 
паркиралиштима), плаћа се  такса према времену паркирања и врсти 
паркиралишта одређеној решењем Одељења,  и то: 

      1)  За путничка возила паркирана на сталном паркиралишту: 

-  са наплатом, у трајању од 60 минута плаћа се 10,00 динара                                      

            - на паркиралишту са контролом уласка и изласка возила, у трајању од 
60 минута, у износу од 5,00 динара                                                                                             

      2)  За привремено резервисање једног паркинг места на сталном-општем 
паркиралишту за путничка возила  плаћа  се такса у дневном износу од   200,00 
динара, 

           За резервисање једног паркинг места на посебном паркиралишту за 
путничка возила плаћа се такса у дневном износу од 400,00 динара.  

      3) За паркирање возила на привременом и повременом паркиралишту, 
са наплатом, за време одржавања  манифестација, без обзира на време 
задржавања возила на паркиралишту, такса се плаћа у дневном износу од                                                               
40,00 динара 

      4) За туристички аутобус, паркиран на паркиралишту са наплатом уз 
контролу уласка и изласка такса се плаћа : 

        - за прва два сата                  25,00 динара 

       - за сваки наредни сат            4,00 динара 

       - за 24 сата                                  48,00динара  
                                

       - за туристички аутобус паркиран на паркиралишту са наплатом без 
контроле уласка и изласка, такса се плаћа у трајању од 60 минута                                                             
12,50 динара 



Службени лист Општине Сремски Карловци, 17/12 

 

28 
 

 5. За теретна возила носивости до 2,00 t паркираном на паркиралишту 
за теретна моторна возила, такса се плаћа: 

       -  за прва два сата                    17,00 динара 

       -  за сваки наредни сат             3,00 динара 

       - за 24 сата                                   48,00 динара  

   6. За теретна возила носивости преко 2,00 t паркираном на 
паркиралишту за теретна моторна возила, такса се плаћа: 

      -  за прва два сата                   22,00 динара 

       -  за сваки наредни сат             5,00 динара  

       -  за 24 сата                70,00 динарa 

  7. За теретна возила са прикључним возилом паркирана на 
паркиралишту за теретна возила, такса се плаћа: 

       -  за прва два сата                       35,00 динара 

       -  за сваки наредни сат                                   7,00 динара  

      -   за 24 сата              100,00 динара 
    

  8. За паркирање путничког возила на посебном паркиралишту, ако  се 
накнада за паркирање плаћа паушалном претплатом, плаћа се такса у 
месечном износу од 248,00 динара 

9. За пролаз и заустављање моторних возила у пешачкој зони, такса се 
плаћа у дневном износу , и то: 

    - за аутобусе и теретна возила до 2 t          25,00 
динара 

    - за аутобусе и теретна возила преко 2 t          40,00 
динара 

    - за путничка возила и теретна возила до 0,5 t         20,00 
динара 

10. За коришћење обележених такси места на такси стајалиштима, такса 
се плаћа по такси возилу  у дневном износу од                    3,00 
динара. 

НАПОМЕНА: 
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1. Таксу из тачке 1, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог Тарифног броја, плаћа возач, а 
таксу из тачке 2, 9 и 10. овог Тарифног броја, плаћа власник возила. 

2. Таксу из тачке 2, 9. и 10. овог Тарифног броја утврђује и наплаћује 
Одељење на основу решења о одобрењу, сразмерно времену 
коришћења, за период који не може бити дужи од годину дана. 

3. Таксу из тачке 2. овог Тарифног броја не плаћа се за моторна возила 
којима управљају  инвалидна лица код којих постоји телесно 
оштећење које има за последицу неспособност доњих екстремитета 
од 60 и више процената и којима возило служи за личну употребу. 

4. Таксу из тачке 1, 3, 4, 5, 6, 7. и 8. овог Тарифног броја утврђује и 
наплаћује ЈКП „Паркинг сервис“ – Нови Сад, које је дужно да сваког 
месеца средства од наплаћене таксе уплаћује у корист буџета 
Општине Сремски Карловци до 5-ог у месецу, за претходни месец, а 
доказ о уплати доставља Одељењу за буџет и привреду Општинске 
управе, у року до 3 дана од дана уплате.     

 

Тарифни број 7. 

 

1.За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора 
или других објеката привременог коришћења, такса се плаћа на сваки m2 
заузете површине у дневном износу од 20,00 динара. 

2.Обвезник таксе из овог Тарифног броја је корисник површине за 
постављање кампова, шатора или других сличних објеката. 

3.Таксу по овом Тарифном броју утврђује и  наплаћује у целости 
Одељење,  сразмерно времену на које је издато одобрење за коришћење 
простора, а пре постављања  кампова, шатора или других објеката који се 
привремено постављају на слободним површинама на територији Општине. 

4. Таксу по овом Тарифном броју не плаћају корисници слободних 
површина за хуманитарне, културне и спортске потребе.  

Тарифни број 8. 

1. За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова који изискују раскопавање јавних површина (коловоза и 
тротоара) такса се плаћа по m2 заузете јавне површине и утврђује се у 
дневном износу по зонама одређеним у члану 7. ове Одлуке и то: 

I зона                           6,00 динара 

II зона  4,00 динара 
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2. Таксу по овом Тарифном броју плаћа инвеститор односно извођач 
радова (правно или физичко лице) на раскопавању јавних површина за период 
од дана почетка градње, односно заузећа јавне површине до завршетка 
радова, односно уклањања грађевинског материјала. 

3. Такса по овом Тарифном броју плаћа се сразмерно времену 
коришћења јавне површине, и то пре заузеће јавне површине. 

4. Такса по овом Тарифном броју не плаћа се ако се заузимање јавне 
површине врши за изградњу, реконструкцију или одржавање коловоза или 
друге јавне површине, за отклањање хаварија на инсталацијама водовода, 
канализације, гасовода и топловода, као и за извођење радова на изградњи и 
реконструкцији водовода, канализације, гасовода и топловода, када се ови 
радови финансирају из средстава иностране помоћи по одређеним 
донаторским програмима или по програмима јавног комуналног предузећа који 
се финансирају из средстава буџета Општине Сремски Карловци. 

5. Таксу из овог Тарифног броја утврђује и наплаћује Одељење  
сразмерно времену на које је издато решење којим се одобрава заузеће јавне 
површине грађевинским материјалом и извођење грађевинских радова, а 
најдуже на период до шест месеци. 

 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ                                 ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Број: 434-6 /2012-I/1         Рајко Маринковић, с.р. 
Дана: 12. децембра 2012. 
Сремски Карловци 
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На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(„Службени гласник Републике Србије“, бр. 62/2006, 47/2011 и 93/2012), члана 
103, 104, 105, 106, 107, 108. и 109. Закона о туризму („Службени гласник 
Републике Србије“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 и 93/2012), члана 2. Уредбе о 
највишем и најнижем износу боравишне таксе („Службени гласник Републике 
Србије“, бр. 51/2010), као и члана 40. став 1. тачка 3. Статута Општине Сремски 
Карловци („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 12/2008), 
Скупштина Општине Сремски Карловци на својој 4. седници одржаној дана 12. 
децембра 2012.године, доноси 

 

О Д Л У К У 

О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ 

СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком утврђује се висина, олакшице, рокови и начин плаћања 
боравишне таксе (у даљем тексту: такса) на територији Општине Сремски 
Карловци. 

Члан 2.  

Такса се плаћа у дневном износу од 140,00 динара. 

Члан 3.  

Обвезник таксе је грађанин који нема пребивалиште на територији 
Општине Сремски Карловци и страни држављанин, а користи услуге смештаја у 
угоститељском објекту на територији Општине Сремски Карловци. 

Таксу плаћа лице за сваки дан боравка у угоститељском објекту за 
смештај, изван свог пребивалишта. 

Угоститељским објектом за смештај у смислу ове Одлуке сматра се: 
хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, кућа, апартман, соба и други 
објекти за пружање услуга смештаја. 

Члан 4.  

Таксу не плаћају: 

1. деца до седам година старости; 
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2. лица упућена на бањско и климатско лечење, односно 
специјализовану рехабилитацију од стране надлежне лекарске комисије; 

3. особе са инвалидитетом са телесним оштећењем од најмање 70%, 
војни инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете 
групе, слепа лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и 
неуромишићних обољења, параплегије и квадриплегије, церебралне и дечије 
парализе и мултиплекс склерозе, особе ометене у развоју, као и пратилац 
наведених особа; 

4. ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту 
за смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по 
програму министарства надлежног за послове просвете, студенти који 
организовано бораве у угоститељском објекту за смештај, ради извођења 
обавезне наставе у складу са наставним планом образовне установе, као и 
учесници републичких и регионалних такмичења у знању и вештинама; 

5. страни држављани који су по међународним конвенцијама и 
споразумима ослобођени плаћања таксе; 

6. лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана. 

Таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости. 

Лица из става 1. овог члана не плаћају таксу ако поднесу доказ да су 
испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе, 
односно образовне установе, упут лекарске комисије и друго). 
 

Члан 5.  

Наплату таксе врше субјекти који пружају услуге смештаја, као и физичка 
лица које пружају услуге смештаја (у даљем тексту: давалац смештаја). 

Давалац смештаја наплаћује таксу истовремено са наплатом услуге 
смештаја. 

Ако давалац смештаја не наплати таксу, или је наплати у мањем износу 
дужан је да на свој терет уплати износ ненаплаћене таксе. 

     Члан 6. 

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја посебно 
искаже износ таксе, као и да наведе основ ослобађања од плаћања или 
умањења износа таксе у складу са чланом 4. ове Одлуке.  

Средства од наплаћене таксе давалац смештаја је дужан да уплати до 5-
ог у текућем месецу за претходни месец у корист рачуна буџета Општине 
Сремски Карловци.   



Службени лист Општине Сремски Карловци, 17/12 

 

33 
 

        Члан 7.  

Средства од наплаћене таксе приход су буџета Општине Сремски 
Карловци и користиће се за подстицање развоја туризма на територији 
Општине Сремски Карловци, на чијој територији су пружене услуге смештаја и 
кроисте се за  обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се 
промовишу туристичке вредности и културно наслеђе, обезбеђивање 
туристичке сигнализације и рад туристичко-информативних центара. 

     Члан 8. 

У погледу застарелости, обрачуна камате, повраћаја погрешно уплаћене 
таксе и осталог што није прописаном овом Одлуком, сходно се примењују 
одредбе Закона о порезу на доходак грађана. 

Члан 9. 

Надзор над спровођењем ове одлуке врши Општинска управа Општине 
Сремски Карловци - Одељење за буџет и привреду. 

Члан 10. 

Новчаном казном од 50.000,00 до 500.000,00 динара казниће се за 
прекршај правно лице ако: 

- не наплати таксу, или је наплати у износу већем или мањем од прописане 
(члан 2. ове Одлуке); 

- не наплати таксу истовремено са наплатом услуге смештаја (члан 5. став 2. 
ове Одлуке); 

- у рачуну посебно не искаже износ таксе или не наведе основ ослобађања од 
плаћања таксе (члан 6. став 1. ове Одлуке) и 

- средства од наплаћене таксе не уплати у прописаном року (члан 6.став 2. ове 
Одлуке). 

Новчаном казном од 5.000,00 до 250.000,00 динара казниће се 
предузетник који учини прекршај из става 1 овог члана. 

Новчаном казном од 2.500,00 до 50.000,00 динара казниће се и 
одговорно лице у правном лицу и физичко лице које учини прекршај из става 1 
овог члана. 

     Члан 11. 

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о плаћању 
боравишне таксе („Службени лист Општине Сремски Карловци“, бр. 3/2003 и 
8/2005). 
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Члан 12. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
"Службеном листу Општине Сремски Карловци". 

  

 
Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Општина Сремски Карловци    П Р Е Д С Е Д Н И К 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ            Рајко Маринковић, с.р. 
СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 
Број: 434-7/2012-I/1 
Дана:12. децембра 2012.године 
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