На основу члана 6.став 1. тачка 3.,члана 7., 11-18, 60. Закона о финансирању локалне
самоуправе ("Сл.гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени.дин.изн.,
125/2014- усклађени.дин.изн., 95/2015 - усклађени.дин.изн 83/2016, 91/2016- усклађени.дин.изн.,
104/2016 – др.закон и 96/2017 - усклађени.дин.изн.), члана 37. став 1. тачке 3. и 13. Статута
општине Босилеграда („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08 и 20/09 и Службени
гласник града Врања”,број 45/2013), Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној дана
20. децембра 2017. године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл.гласник града Врања“, бр. 41/2016,) у
Таксеној тарифи локалних комуналних такси, тарифни број 1, после тачке 10. додаје се тачка 11.
која гласи:
„За коришћење простора на јавним површинама у пословне сврхе за кабловске
канализације и кабловске водове, цевоводе, канале и друге подземне инсталације такса се
утврђује дневно по 1 м2 у износу од 2,00 динара.“
Члан 2.
У тарифном броју 3. Таксене тарифе на свим местима у табели број „450.000,00“
замењује се бројем „480.000,00“.
У табели у тачки 4. Производња и снадбевање електричном енергијом, снадбевање водом
и грађевинарство
у реду 35 351 3511- производња електричне енергије- средња правна лица број „400.000,00“
замењује се бројем „450.000,00“,
у реду 35
351 3511 производња електричне енергије- мала и микро правна лица број
„350.000,00“ замењује се бројем „400.000,00“.
У реду 4730 трговина на мало моторним горивима број „440.000,00“ замењује се бројем
„220.000,00“
У табели у тачки 6. Складиштење, смештај и исхрана, информисање и комуникације
испод реда:
61
611 6110 кабловске телекомуникације-мала и микро правна лица и предузетници
додаје се ред који гласи:
„61
611 6110 кабловске телекомуникације-кабловска телевизија 90.000,00“
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику града
Врања, а примењује се од 01.01.2018. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
Број: 06-266/2017
У Босилеграду, дана: 20.12.2017. године
Пр е д с е д н и к,
Славчо Владимиров
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