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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,  96/2017 - усклађени.дин.изн и 95/2018-др.закон, 86/2019 - усклађени дин. изн., 126/2020 - 

усклађени дин. изн. и 99/2021 - усклађени дин. изн.„), члана 40. став 1. тачке 3. и 42. Статута 

општине Босилеграда („Службени гласник града Врања”,број 3/2019), Скупштина општине 

Босилеград, на седници одржаној дана 20. децембра 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У 

 О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

 У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл.гласник града Врања“, бр. 38/2018 и 31/2019) 

члан 9. мења се тако да гласи: 

„Када се комунална такса плаћа по деловима територије општине Босилеград, утврђују се следеће 

зоне: 

ЗОНА I-обухвата катастарску општину КО Босилеград 1 

ЗОНА II-обухвата КО Босилеград 2, КО Рајчиловци и КО Радичевци 

ЗОНА III-обухвата следеће катастарске општине: 

КО Млекоминци, КО Рибарци, КО Бранковци, КО Доње Тламино, КО Бистар, КО Горња Љубата, 

КО Доња Љубата, КО Горња Лисина, КО Доња Лисина. 

ЗОНА IV-обухвата остале делове територије општине Боислеград који нису обухваћени зоном I, II и  

III: 

Члан 2. 

 У Тарифном броју 2 таксене тарифе Одлуке о локланим комуналним таксама  

1) у тачки 1.Пољопривреда и шумарство у реду 02   021    0210- гајење шума и остале шумарске 

делатности- број „106.000,00“ замењује се бројем „130.000,00“, 

2) у тачки 2. Рударство  

у реду 07- експлоатација руда метала- број „106.000,00“ замењује се бројем „130.000,00; 

у реду 08  089   0891 експлоатација минерала, производња минералних ђубрива и хемикалија број 

„106.000,00“ замењује се бројем „130.000,00; 
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у реду 09  099   0990 услужне делатности у вези са експлоатацијом осталих руда број „100.000,00“ 

замењује се бројем „130.000,00; 

3) у тачки 4. Производња и снадбевање електричном енергијом, снадбевање водом и грађевинарство 

у реду 42   421   4211 изградња путева и аутопутева  број „106.000,00“ замењује се бројем 

„130.000,00. 

4) у тачки 7. Финансијске делатности и делатности осигурања  

у реду 65   651   6511 животно осигурање  број „450.000,00“ замењује се речима  „седам и по 

просечних зарада“. 

У реду 65   651   6512  неживотно осигурање-велика правна лица број „400.000,00“ замењује се 

речима „седам просечних зарада“. 

У тачки 8. Стручне, научне, иновативне и техничке делатности у табели испод реда 71 

архитектонске и инжењерске делатности додаје се ред 

71   712   7120 техничко испитивање и анализе    130.000,00 за   предузетнике, микро и мала првана 

лица која имају годишњи приход преко 50 милиона динара и средња правна лица, а  велика правна 

лица плаћају 50% већи износ од наведеног. 

Члан 3. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града 

Врања“, а примењује се од 01.01.2022. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД 

Број: 06-265/2021 

У Босилеграду, дана 20.12.2021. године 

                                                             

                                                                                                                                                                    

ПРEДСЕДНИК 

                                                                                                                                          Славчо Владимиров 

 

 

 

 

 

 

 

 


