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 цена као локална комунална такса, односно изворни    

        приход јединице локалне самоуправе 
 
 

 цена као накнада предузећу, односно приход ЈКП 
 
 

 могућност наплате различитих врста прихода SMS-ом 
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 проблеми са којима се сусретало ЈКП „Паркинг 

сервис“ 

    као провајдер за услугу наплате путем SMS-а 

 
 законска регулатива 

 
 акта локалних самоуправа 

 

 мишљења министарства финансија 
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 Цена као локална комунална такса 
 
 

 Цена као накнада предузећу на коју се обрачунава ПДВ                          

(општа стопа) 
 
 

 Цена као комбинација таксе и накнаде на коју се                                          

обрачунава ПДВ 

 

 Цена као накнада предузећу на коју се обрачунава ПДВ                          

(општа стопа), с тим да предузеће уплаћује један део                                

прихода у локални буџет 
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 Опорезива такса 
 
 

 „Ако ЈКП „Паркинг сервис“  поверава продају паркинг             

карата дистрибутерским кућама које продају паркинг             

карата врше у своје име а за рачун ЈКП „Паркинг 

сервис“,      основицу за обрачун ПДВ-а 

дистрибутерских кућа чини         продајна цена паркинг 

карте у коју није укључен ПДВ“. 
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 Принцип „ бруто буџета“ 
 
 

 (Не)могућност примене члана 17 Закона о ПДВ-у 
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 Нов Уговор са „Телекомом“ 
 
 

 Нов Уговор са „Теленором“ 
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Како наплатити комуналну таксу SMS-oм 

 

Потребно је да сва три мобилна оператера имају истоветне 

Уговоре који подразумевају пре свега: 
 
 

   наплату таксе у име и за рачун локалне самоуправе 
 
 

   пренос таксе без могућности компензације међусобних                        

обавеза 
 

   потписник таквог Уговора мора бити овлашћено лице 

      јединице локалне самоуправе 
 

   дефинисање предузећа као логистичке подршке 

     за реализацију Уговора 
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Закључак:  

 

 

Могуће је да се у будућности увођењем нових метода 

наплате појави сличан проблем. Не би било добро да 

се на његово решавање чека дуго као на проблем 

наплате локалне комуналне таксе SMS-ом. Ово је још 

један проблем који указује на потребу сагледавања 

више аспеката како би се он решио. 
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ПИТАЊА... 


