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Записник са јавне расправе о нацрту Одлуке о изменама и допунама Одлуке
о локалним комуналним таксама одржане дана 12.12.2017. године

Председник општине Босилеград и Општинска управа општине Босилеградлокална пореска администарција организовали су јавну расправу поводом нацрта
Одлуке о иземенама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама у складу са
чланом 7.став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе, којим је прописано да
Одлуку о висини накнаде и такси доноси Скупштина јединице локалне самоуправе
након одржане јавне расправе. У вези са напред наведеним установи центар за културу
Босилеград-радио Босилеград, достављено је обавештење поводом организовања јавне
расправе са обавезом да исто објављује неколико пута у току дана у периоду од
05.12.2016-09.12.2016. године, што је и чињено у наведеном периоду. Текст нацрта
наведене Одлуке објављен је 08.12.2017. године на сајту општине Босилеград, уз позив
свим заинтересованим физичким и прваним лицима да путем писарнице или на e-mail
доставе примедбе, предлоге и сугестије у циљу усаглашавања предлога одлуке у
обостраном интересу. Такође, дана 08.12.2017. године, председници општег Удружења
предузетника Босилеград послат је позив да учествује јавној распарви преко e-mail-a.
Дана 12.12.2016. године од 10 часова одржана је јавна расправа у сали за скупштинска
заседања, када је у присуству заинтересованих представника правних и физичких лица
предочен тескт Одлуке уз напомену да је чланом 1. предложене Одлуке прописана
обавеза плаћања таксе за коришћење пртостора на јавним површинама за подземне
инсталације у износу од 2 динара по 1м2.
Чланом 2. Предложене Одлуке извршено је усклађивања фирмарина за привредне
субјекте која се баве посебним делатностима, јер је просечна зарада која је основица за
утврђивање висине фирмиране у периоду јануар август 2017. године износила 48.816,00
динара, па је за делатност електропривреде, телекомуникација, банкарства, поштанских
услуга и сл. увећан износ са 450.000,00 на 480.000,00 динара. до, што је до десет
просечних зарада остварених на територији општине Босилеград у периоду јануаравгуст 2017. године, а такође је увећан износ фирмарине за мала, микро и средња
правна лица која се баве производњом електричне енергије. Задржани су сви облици
подстицаја, за новосоноване обвезнике, више истакнутих фирми и сл.

Стефан Костов, одборник скупштине општине Босилеград, предложио је умањење
фирмарине за трговину на мало нафтним дериватима, која износи 440.000 динара, јер
је то један од узрока високе цене горива на подручју општине Босилеград.
Ивица Сотиров је поводом изнетог предлога изјавио да више фактора утиче на висину
цене горива у Босилеграду, монопол на тржишту, транспортни трошкови и сл, али је у
начелу да се овај предлог подржи како не би фирмарина Општине Босилеград била
један од узрока високе цене горива, односно алиби трговцима нафтним дериватима да
одређују цене горива у износу од 7-10 динара више у односу на цене истих деривата на
пумпама у Србији. Председник општине је истакао је да сумња да ће смањење
фирмарине довести до смањења цене горива, али да ће овај предлог размотрити
Општинско веће општине Босилеград.
Друга примедба заинтерсованих учесника је била у погледу висине цене фирмарине за
руднике, која је по њиховом мишљењу непримерено ниска-90.000 динара, јер се ради о
субјектима који експлоатишу припродна богатства, а да је такса некада била безмало
4.000.000 динара.
Ивица Сотиров је одговорио да је максимални износ фирмарине који се може
прописати рудницима у општини Босилеград две зараде, јер се ради о средњим
правним лицима према Закону о рачуноводству, дакле највише 96.000 динара, те да не
постоји било какав механизам да се преко Одлуке о локалним комуналним таксама
изврши додатно опорезивање рудника.
Председник општине је изјавио да Општина Босилеград очекује да након почетка
експлоатације почне да приходује средства од накнаде за коришћење минералних
сирована, које у процентуалном износу од 40% припадају општини Босилеград, та да
сада општина приходује око 20 милиона динара просечно годишње од рудника олова и
цинка Грот ад Крива Феја, и то би била права мера вредновања природних ресурса.
Трећи предлог који је изнет од стране Јовице Костов јесте да локалне фирме које се
баве производњом буду у потпуности ослобођени плаћања фирмерине и других
локалних такси, те да период ослобађања за производне делатности буде пет година од
оснивања, што би представљало помоћ локалној економији.
Одговор на овај предлог јесте да су фирмарине четири до десет пута мање од
максимално прописаног износа, односно у просеку од 7.000 -24.000 динара, да је
постојећом Одлуком прописано ослобађење од плаћања таксе у периоду од две године
од оснивања, а да период ослобађања производних делатности треба пажљиво
испланирати, јер је у начелу је иницијатива добра али општим ослобађањем свих
предузећа која се баве производњом долази се у ситуацију да се ослобађају и
произвођачи електричне енергије који су значајни порески обвезници на подручју
општине Босилеград. Председник општине је истакао да су ниске фирмарине
индиректна помоћ локалној привреди еквивалентно субвенцијама за нова радна места.

Четврто питање је било да се пронађе начин да се опорезују фирме које се баве откупом
и сечом дрвећа, јер се у општини Босилеграц одвија неконтролисана сеча шумског
фонда које ће довести до девастације овог подручја.
Одговор је био да се преко Одлуке о локалним комуналним таксама не може пронаћи
механизам увођења специјалне таксе јер би то било приптивзаконито, да је Србијашуме
као ималац права својине на огромним шумским потенцијалом у време слободног
одређивања фирмарине опорезован годишњим износом од по 1 милион динара, да се
сви учесници јавне дебате слажу да треба стати на пут оваквим активностима, али да је
у том правцу најбоље да скупштина општине Босилеград донесе закључак којим ће
обавестити надлежне државне органе о ситуацији, предложити мере и тражити помоћ,
јер је контрола сеча шума и откупа дрвета у искључивој надлежности Републике, која
преко својих инспекција треба адекватно да реагује и уведе ред у ову област.
Предлог изнет на јавној расправи је био да се смањи висина таксе за коришћење јавних
површина за електричне стубове јер је нереално висока, што није прихваћено јер је то
један од основних извора прихода општине, и да се једино наплатом такее од великих
привредних система може оставрити значајнији буџетски приход, те на овај начин да се
додатано не оптерети становништво повећањем постојећих намета и увођењем нових.
Сви ови предлози биће изнети општинском већу општине Босилеград, које ће се
изјаснити о њима и упутити коначан предлог Одлуке одборницима скупштине општине
Босилеград.
ПРИСУТНИ ПРЕДСТАВНИЦИ ОПШТИНЕ:
- Владимир Захаријев-председник Општине,
- Ивица Сотиров -саветник на пословима утврђивања,
наплате и контроле локалних јавних прихода,
-Раде Александров, члан општинског већа,
-Бојан Иванов, радник ЈП Ветеринарске амбуланте Босилеград
ПРИСУТНИ ПРЕДТАВНИЦИ ГРАЂАНА:
Стефан Костов, са пребивалиштем у Босилеграду, нас. Изворштица,
Јовица Костов, са пребивалиштем у Босилеграду, ул. Параловски пут бб,
Мирослав Пеневић, са пребивалиштем у с. Карамнаица, општина Босилеград
Записничар
Ивица Сотиров
Председник општине
Владимир Захаријев

