На основу члана 6.став 1. тачка 3.,члана 7., 11-18, 60. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Службени гласник Републике Србије“, број 62/06, 47/11 и 93/12), члана 37. став 1.
тачке 3. и 13. Статута општине Босилеграда („Службени гласник Пчињског округа“, број 16/08
и 20/09), Скупштина општине Босилеград, на седници одржаној дана 17.12.2014. године, донела
је
ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга
на територији општине Босилеград.

Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је
коришћење прописано плаћање комуналне таксе.

Члан 3.
Таксена обавеза из члана 1. ове Одлуке настаје даном почетка коришћења права,
предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе и траје док
траје коришћење права, предмета или услуге.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. 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,
2. држање средстава за игру („забавне игре“),
3. истицање фирме на пословном простору,
4. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне
самоуправе (коловози, трактори, зелене површине, бандере и сл),
5. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина,
Локална комунална такса из тачака 1. до 2. утврђује се у дневном, односно месечном
износу, а из тачака од 3. до 5. у годишњем износу.
Члан 5.
Утврђивање и наплату комуналних такси врши Општинска управа општине Босилеград,
преко локалне пореске администарције.
Општинска управа може пренети право наплате комуналне таксе на јавно предузеће или
други орган и организацију, одређене одговарајућим тарифним бројем.
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II. ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 6.
У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, застарелости,
наплате, рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом
Одлуком, сходно се примењују одредбе Закона о општем управном поступку и Закона о
пореском поступку и пореској администрацији.

Члан 7.
Саставни део ове Одлуке је Таксена тарифа којом је утврђена висина комуналних такси
за коришћење одређених права, предмета и услуга.
Тарифа локалне комуналне таксе утврђује обвезнике, висину, олакшице, начин
утврђивања и плаћања локалне комуналне таксе, начин контроле и број рачуна на који се
уплаћује иста.
Члан 8.
Када се комунална такса плаћа по деловима територије општине Босилеград, утврђују се
следеће зоне:
ЗОНА I. – обухвата следеће улице:
Улица Георги Димитров, Маршала Тита, 7.јули, Васил Левски, Христо Ботев,
29.новембар, Добродолски поток, 8.септембар, Славчо Динов, Породин, Црноок, Блат, Кеј
Драговиштица, Иво Лола Рибар, Првомајска, Душанова, Младост, Никола Тесла, 8.март,
Индустријска.
ЗОНА II.
Улица Карапиндол, Груински пут, Јасиковец, Рисовица Лештава, Радничка,
22.децембар, Јурија Гагарина, Југословенска, Вука Караџића, Насеље Добри дол, насеље
Изворштица, село Рајчиловци, Радичевци.
ЗОНА III. – обухвата следећа села:
Млекоминци, Рибарци, Бранковци, Доње Тламино, Бистар, Горња Љубата, Доња
Љубата, Горња Лисина, Доња Лисина.
ЗОНА IV.
Остали делови територије општине Босилеград који нису обухваћени зоном I, II и
III.
III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 9.
Порески обвезник - правно лице или предузетник који не поднесе пореску пријаву, не
обрачуна и не плати порез, казниће се за прекршај новчаном казном у висини од 30% износа
дугованог пореза утврђеног у поступку пореске контроле, а не мање од 500.000 динара за правно
лице, односно 100.000 динара за предузетника.
За прекршаје из ст. 1 овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу новчаном
казном од 10.000 до 100.000 динара.
Порески обвезник - правно лице који неблаговремено поднесе пореску пријаву и
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не плати порез у законом прописаном року, казниће се за прекршај новчаном казном у
износу од 150.000 динара, а предузетник казном од 50.000 динара.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 10.
Даном почетка примене ове Oдлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним
таксама („Службени гласник града Врања“, број 45/2013).
Члан 11.
Ова Oдлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном гласнику
града Врања», а примењиваће се од 01.01.2015. године.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД, дана 17.12.2014. године, број 06-____/2014.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Саша Миланов, с.р.

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ
Тарифни број 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, од сваклог целог или започетог метра квадратног
коришћеног простора, утврђује се такса дневно и то:
1. За обављање пословне делатности (излагање и продају робе, производа и другог запремања
простора)-мањи монтажни објекти, покретни привремени објекти-тезге, столови, скаре,
апарати за сладолед, апарати за кокице, расхладне коморе и други лако покретни објекти за
излагање и продају робе на мало и вршење занатских услуга:
 на подручју I зоне
10,00
 на подручју II зоне
10,00
 на подручју III зоне
8,00
 на подручју IV зоне
5,00
2. За обављање делатности која се повремено обавља ван сталног седишта радње, на
вашарима, прославама и слично плаћа се такса у дневном износу за сваки цели или
започети квадратни метар заузете површине:
 на подручју I зоне
100,00
 на подручју II зоне
50,00
 на подручју III зоне
20,00
3. За излагање и продају робе и производа испред сопственог пословног простора:
 Прва зона

10,00
3

 Друга зона
 Трећа зона

10,00
8,00

4. За обављање угоститељске делатности испред пословних просторија (летње баште):
-прва зона
12,00
-друга зона
10,00
-трећа зона
8,00
5. За заузимање јавних површина за постављање аутомобила за дечију вожњу и сл. забавних
игара:
a. на подручју I зоне
7,00
b. на подручју II зоне
6,00
c. на подручју III зоне
5,00
6. За заузимање јавних површина за постављање забавних паркова, рингишпила и сличних
објеката:
a. на подручју I зоне
7,00
b. на подручју II зоне
6,00
c. на подручју III зоне
5,00
7. За већ постављене, као и за постављање нових трансформаторских станица, по једном
објекту трансформаторских станица такса се утврђује месечно и то:
Објекат трансформаторске станице

2.000,00 динара.

НАПОМЕНА:
Обвезник таксе из овог тарифног броја је правно лице, предузетник или физичко лице
које врши заузимање тротоара или других површина у пословне сврхе.
Обвезници који плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном
простору, ослобађају се плаћање таксе из овог тарифног броја.
Решење о обавези плаћања таксе из тачке 1, 3, 4, 5. 6 и 7. овог тарифног броја доноси
локална пореска администрација Општинске управе, а плаћање се врши до 15-ог у месецу за
претходни месец уколико обвезник користи јавну површину дуже од 90 дана годишње, у
супротном, ако је коришћење јавних површина у пословне сврхе до 90 дана годишње
плаћање се врши у целости у року од 8 дана од дана достављања решења.
Ако је коришћење јавне површине до 30 дана, плаћање се врши унапред пре
почетка коришћења јавне површине.
Наплату таксе из тачке 2.овог тарифног броја вршиће ЈП „Дирекција за грађевинско
земљиште и путеве“.
Такса из овог тарифног броја приход је буџета општине Босилеград, а уплаћује се на
уплатни рачун: 840-741531843-77, са позивом на број 97-14-028 или са позивом на број 97контролни број по ПИБ-у обвезника-028-ПИБ обвезника.

Тарифни број 2.
За држање средстава за забавне игре, утврђује се такса у дневном износу сразмерно
времену коришшења и то:
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-за апарате за забаву, флипере, билијар, игрице на ТВ пријемнику, стони фудбал,
аутомате, рачунар и сл. (по апарату)
50,00 динара
НАПОМЕНА:
Обвезник таксе из овог тарифног броја је корисник простора, правно лице, предузетник
или физичко лице које држи апарате за игре, односно забаву у пословном простору или ван
пословног простора.
Плаћање се врши до 15-ог у месецу за претходни месец, а уколико је држање средстава за
забавне игре до 30 дана годишње, плаћање се врши до у року од 8 дана од дана достављања
решења.
Ова такса се плаћа на основу решења локалне пореске администарције општинске управе
општине Босилеград, сразмерно времену коришћења средстава за игру, приход је буџета
општине Босилеград и уплаћује се на рачун: 840-714572843-29, са позивом на број 97 14-028
или са позивом на број 97- контролни број по ПИБ-у обвезника-028-ПИБ обвезника.

Тарифни број 3.
За истицање фирме на пословним просторијама плаћа се такса у годишњем износу:

1. Пољопривреда и шумарство
Об
лас
т

Гран
а

Назив и опис делатности
Група
За предузетнике, микро и мала правна лица који имају годишњи приход преко
50.000.000 динара и средња правна лица
Узгој животиња

014
02

021

0210

Гајење шума и остале шумарске делатности

6.000,00
90.000,00

022

0220

Сеча дрвећа

10.000,00

023

0230

Сакупљање шумских плодова

6.000,00
10.000,00

024

0240

Услужна делатности у вези са шумарством

Велика правна лица
плаћају 50% већи
износ од износа
прописаног за За
предузетнике, микро
и мала правна лица
који имају годишњи
приход преко
50.000.000 динара и
средња правна лица
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2. Рударство
Об
Назив и опис делатности
Гран
лас
Група
а
т
За предузетнике, микро и мала правна лица који имају годишњи приход
преко 50.000.000 динара и средња правна лица
07
Експлоатација руда метала
90.000,00
Експлоатација шљунка, песка, глине и
08
0812
10.000,00
каолина
Експлоатација минерала, производња
90.000,00
089
0891
минералних ђубрива и хемикалија

09

099

0990

Услужне делатности у вези са
истраживањем и експлоатацијом осталих
руда

Напомена
Велика правна лица
плаћају 50% већи износ
од износа прописаног за
предузетнике, микро и
мала правна лица који
имају годишњи приход
преко 50.000.000 динара
и средња правна лица

50.000,00

3. Прерађивачка индустрија
Об
Гран Груп
лас
Назив и опис делатности
а
а
т
За предузетнике, микро и мала правна лица који
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара и
средња правна лица
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Прерада и конзервисање меса и
производа од меса

101
103
105
107

1071

107

1072

Производња осталих
прехрамбених производа

108
13
14

132
139
141
143

Прерада и конзервисање воћа и
поврћа
Производња млечних производа
Производња хлеба, свежег
пецива и колача
Производња двопека, кекса,
трајног пецива и колача

1320

1431

Производња тканина
Производња осталог текстила
Производња одеће, осим крзнене
Производња плетених и

Износ

Напомена

до 100м2

Од 100300м2

14.000,00

20.000,00

26.000,00

12.000,00

18.000,00

24.000,00

14.000,00

20.000,00

26.000,00

10.000,00

16.000,00

24.000,00

5.000,00

10.000,00

15.000,00

Велика правна
лица плаћају
50% већи износ
од износа
прописаног за
предузетнике,
микро и мала
правна лица који
имају годишњи
приход преко
50.000.000 динара
и средња правна
лица

6.000,00

10.000,00

15.000,00

Напомена

10.000,00
10.000,00
12.000,00
14.000,00

14.000,00
14.000,00
18.000,00
20.000,00

18.000,00
18.000,00
24.000,00
28.000,00

Преко 300
м2

Велика правна
лица плаћају
50% већи износ
од износа
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15

151

16

161

кукичаних чарапа
Штављење и дорада коже;
производња путничких и ручних
торби и каишева, дорада и
бојење крзна
Резање и обрада дрвета
Производња производа од
дрвета, плуте, прућа и сламе
Производња производа од гуме
Производња производа од
пластике
Производња сечива , алата и
металне робе опште намене
Производња осталих металних
производа
Производња намештаја

162
22

221
222

25

257
259

31

310

5.000,00

8.000,00

10.000,00

10.000,00

16.000,00

22.000,00

10.000,00

16.000,00

22.000,00

6.000,00

10.000,00

14.000,00

6.000,00

10.000,00

14.000,00

6.000,00

10.000,00

14.000,00

6.000,00

10.000,00

14.000,00

12.000,00

18.000,00

24.000,00

6.000,00

10.000,00

14.000,00

Остале прерађивачке делатности

32

прописаног за
предзетнике,
микро и мала
правна лица који
имају годишњи
приход преко
50.000.000 динара
и средња правна
лица

4.Производња и снадбевање електричном енергијом, снадбевање водом и
грађевинарство
Об
лас
т
35

41

Износ

Гран
а

Група

Назив и опис делатности

351

3511

Производња електричне енергије- правна лица

3513

4.069.408,00
Дистрибуција електричне енергије- правна лица
За предзетнике, микро и мала правна лица који имају годишњи
Велика првана
приход преко 50.000.000 динара и средња правна лица
лица
5.000,00
Разрада грађевинских пројеката
7.000,00
6.000,00
Изградња стамбених и нестамбених зграда
10.000,00

411

4110

412

2.819.408,00

42

421

4211

Изградња путева и аутопутева

20.000,00

60.000,00

43

431

4311

Рушење и припремање градилишта

6.000,00

10.000,00

432

4321

6.000,00

10.000,00

6.000,00

10.000,00

433

Постављање електричних инсталација
Постављање водоводних, канализационих,
грејних и климатизационих система
Завршни грађевинско-занатски радови

6.000,00

10.000,00

439

Остали специфични грађевински радови

6.000,00

10.000,00

4322

5.Трговина на мало и трговина на велико, поправка моторних возила
Об
лас
т

Гран
а

Група

Назив и опис делатности

За предзетнике, микро и мала правна лица који имају годишњи приход

Износ
Велика правна лица

7

преко 50.000.000 динара и средња правна лица
45

452
453

46

4532

461
462

4623

463
464
467

47

4673

471

472

4722
4724
4725
4730
4741
4751
4752

4754

4759

4762

4762

477

4771

4772
4773

Одржавање и поправка моторних возила
Трговина на мало деловима и опремом
за моторна возила
Трговина на велико уз накнаду
Трговина на велико живим животињама
Трговина на велико храном, пићем и
дуваном
Трговина на велико предметима за
домаћинство
Трговина на велико дрветом,
грађевинским материјалом и санитарном
опремом
Трговина на мало у неспецијализованим
продавницама претежно хране, пића и
дувана
Трговина на мало месом и производима
од меса у специјализованим
продавницама
Трговина на мало хлебом, тестенином
,колачима и слаткишима у спец.прод.
Трговина на мало пићима у
специјализовним продавницама

6.000,00

12.000,00

7.000,00

12.000,00

14.000,00

20.000,00

14.000,00

/

10.000,00
12.000,00

/

12.000,00

/

7.000,00

18.000,00

14.000,00

20.000,00

6.000,00

/

7.000,00

/
165.000,00

Трговина на мало моторним горивима
Трговина на мало рачунарима у
специјализованим продавницама
Трговина на мало текстилом у
специјализованим продавницама
Трговина на мало металном робом,
бојама и стаклом у специјализованим
продавницама
Трговина на мало електричним
апаратима за домаћинство у спец.
продавницама
Трговина на мало намештајем, опремом
за осветљење и осатлим предметима за
домаћинство
Трговина на мало новинама и
канцеларијским материјалом у специј.
продавницама
Трговина на мало новинама и
канцеларијским материјалом у
спец.продавницама
Трговина на мало одећом у
специјализованим продавницама
Трговина на мало обућом и предметима
од коже у специјализованим
продавницама
Трговина на мало фармацеутским
производима у специјализованим

15.000,00

5.000,00

/

5.000,00

/

6.000,00

10.000,00

7.000,00

14.000,00

6.000,00

10.000,00

7.000,00

10.000,00

Киоск
2.500,00

5.000,00

8.000,00

5.000,00

8.000,00

15.000,00

20.000,00

8

продавницама - апотекама
4778
478
479

Остала трговина на мало новим
производима у спец. продавницама
Трговина на мало на тезгама и пијацама
Трговина на мало ван продавница, тезги
и пијаца

6.000,00

8.000,00

2.500,00

/

2.500,00

/

6. Складиштење, смештај и исхрана, информисање и комуникације
Об
лас
т

Гран
а

Груп
а

53

531

5311

55

551

5510

56

61

561

5610

563

5630

611

6110
6120

62

620

63

Назив и опис делатности
Поштанске активности јавног
сервиса
Хотели и сличан смештај
Делатност ресторана и покретних
уготитељских објеката
Услуга припремања и послуживања
пића
Кабловске телекомуникације
Бежичане телекомуникације
Рачунарско програмирање,
косултантске и с тим повезане
делатности
Информационе услужне делатности

Износ

Напомена

450.000,00

/

31.000,00

/

Од 20-50м2

Преко 50 м2

6.000,00

12.000,00

До 30 м2

Преко 30 м2

5.000,00

10.000,00

1.404.408,00

/

/
/

450.000,00
4.000,00

6.000,00

/

4.000,00

6.000,00

/

7.Финансијске делатности и делатности осигурања
Об
лас
т
64
65

66

Гран
а

Груп
а

641

6419

Остало монетарно посредовање

819.408,00

651

6511

Животно осигурање

450.000,00

6512

Неживотно осигурање
За предзетнике, микро и мала правна лица који имају
годишњи приход преко 50.000.000 динара и средња
правна лица
Остале помоћне активности у пружању
финансијских услуга, осим осигурања и
15.000,00
пензијских фондова-мењачнице

450.000,00

661

6619

Назив и опис делатности

Износ

Велика правна лица

25.000,00

8.Стручне, научне, иновативне и техничке делатности
9

Обла
ст

Грана

Груп
а

69

691

6910

692

6920

70
71

За предзетнике, микро и
мала правна лица који
имају годишњи приход
преко 50.000.000 динара
и средња правна лица
До 30 м2
Преко 30 м2

Назив и опис делатности

Правни послови
Рачуноводствени, књиговодствени
и ревизорски послови; пореско
саветовање
Управљачке делатности;
саветовање у вези са управљањем

6.000,00

8000,00

4.000,00

6.000,00

6.000,00

8.000,00

Архитектонске и инжењерске
делатности

5.000,00

7.000,00

73

731

Рекламирање

8.000,00

10.000,00

74

742

Фотографске услуге

5.000,00

7.000,00

743

Превођење и услуг тумача
Остале стручне, научне и техничке
делатности
Ветеринарске делатности

5.000,00

7.000,00

5.000,00

7.000,00

6.000,00

10.000,00

749
75

750

Напомена

Велика правна
лица плаћају 50%
већи износ од
износа прописаног
за предзетнике,
микро и мала
правна лица који
имају годишњи
приход преко
50.000.000 динара и
средња правна

9.Здравствена и социјална заштита, забава и рекреација и остале услужне
делатности
Обла
ст

Гран
а

Група

86

862

8623

869

Назив и опис делатности

Стоматолошка пракса

10.000,00

15.000,00

Остала здравствена заштита

10.000,00

20.000,00

92

920

9200

Коцкање и клађење

93

931

9313

Делатност фитнес клубова
Остале забавне и рекреативне
делатности
Остале рекреативне активности,
на другом месту непоменуте
Делатност осталих организација
на бази учлањења
Поправка рачунара и предмета за
личну употребу и употребу у
домаћинству
Прање и хемијско чишћење
текстилних и крзнених производа
Делатност фризерских и

932
9272
94

949

95
96

960

9601
9602

За предзетнике, микро и мала
правна лица који имају
годишњи приход преко
50.000.000 динара и средња
правна лица
Од 30 до 100
До 30м2
м2

Велика правна
лица

190.000,00
5.000,00

8.000,00

5.000,00

8.000,00

5.000,00

8.000,00

6.000,00

8.000,00

4.000,00

6.000,00

4.000,00

6.000,00

4.000,00

6.000,00

Велика правна
лица плаћају
50% већи износ
од износа
прописаног
за предзетнике,
микро и мала
правна лица који
имају годишњи
приход преко
50.000.000 динара
и средња правна
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козметичких салона
9603

Погребне и сродне делатности

4.000,00

6.000,00

9609

Остале непоменуте личне
услужне делатности

4.000,00

6.000,00

НАПОМЕНА:
Фирмом се сматра сваки истакнути назив или име који упућује на то да правно лице,
предузетник или физичко лице обавља делатност, за коју је обавезан да истакне фирму.
Ако се на једном објекту налази више истакнутих фирми или назива истог обвезника,
такса се плаћа само за једну фирму, и то на основу претежне делатности коју обвезник обавља.
Таксу по овом тарифном броју утврђује, наплаћује и контролише Служба за пореске
послове Општинске управе општине Босилеград.
Такса за истицање фирме утврђује се на годишњем нивоу, а плаћање се врши
месечно у висини 1/12 годишњег износа таксе и то до 15-ог у месецу за претходни месец, а
на основу решења локалне пореске администарције Општинске управе општине
Босилеград.
Обвезници по овом тарифном броју подносе пријаву за истицање фирме (ПП ЛКТ) у
року од 30 дана од дана истицања (регистрације) фирме, или од дана промене која има утицај на
висину таксе, локалној пореској администарцији општине Босилеград.
Пореска пријава из претходног става садржи следеће елементе: седиште обвезника,
адресу објекта у коме се обавља делатност, ПИБ, шифру и назив претежне делатности,
површину, опис техничко-употребних карактеристика објекта, број запослених радника, изјаву о
истакнутој фирми ван пословног простора. У прилогу пријаве доставља се документација од
значаја за утврђивање износа локалне комуналне таксе, нпр. уговор о закупу непокретности или
доказ о власништву објекта у коме се обавља делатност. Под претежном делатношћу се
подразумева делатност из решења о регистрацији код Агенције за привредне регистре,
Трговинског суда или неког другог органа овлашћеног за послове регистрације.
ОСЛОБАЂАЊА:
Таксу на фирму не плаћају државни органи, органи локалне самоуправе, установе у
области јавних служби, предузећа и установе чији је оснивач општина Босилеград.
За трговину на велико и трговину на мало, поправку предмета за личну употребу и
домаћинство, угоститељство, стручне, научне, иновативне и техничке делатности,
здравствену и социјалну заштита и остале услужне делатности у зони I. такса се плаћа у
пуном износу, у зони II. се умањује за 10%, у зони III. и IV. се ослобађају плаћања ове
таксе.
Делатност поштанске активности јавног сервиса (5311), износ фирмарине у зони II.
се умањује за 10%, у зони III се умањује за 90% од износа прописаног за зону I.
Обвезници који обављају уметничке и старе занате и домаћу радиност ослобађају се
плаћања ове таксе.
Ослобођени су плаћања локалних комуналних такси из овог тарифног броја обвезници
који имају статус мировања (привремена одјава) за време трајања мировања (привремене
одјаве). Статус мировања (привремене одјаве) доказује се решењем Агенције за привредне
регистре о привременој одјави обављања делатности.
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Новоосновани обвезници, правна лица и радње, који су регистровани за обављање
производне делатности, ослобађају се обавезе плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја
у прве две године од оснивања, а остали обвезници у првој години од оснивања. Новооснованим
се не сматрају обвезници која врше пререгистрацију сходно Закону о привредним друштвима и
Закону о регистрацији привредних субјеката, као и обвезници који врше статусне промене и
приватизацију.
Сва правна лица у поступку стечаја ослобађају се плaћања ове таксе.
Обвезницима који имају од 3 до 5 истакнутих фирми на територији општине
Босилеград, задужења утврђена у овом тарифном броју, по појединачно истакнутој фирми
умањују се за још 5%.
Обвезницима који имају од 6 до 10 истакнутих фирми на територији општине
Босилеград, задужења утврђена у овом тарифном броју, по појединачно истакнутој фирми,
умањују се за још 10%.
Обвезницима који имају од 11 до 20 истакнутих фирми на територији општине
Босилеград, задужења утврђена у овом тарифном броју, по појединачно истакнутој фирми,
умањују се за још 15%.
Приходи остварени по основу комуналне таксе из овог тарифног броја уплаћују се на
уплатни рачун број: 840-716111843-35, са позивом на број 97- 14-028 или са позивом на број 97контролни број по ПИБ-у обвезника-028-ПИБ обвезника, и приходи су буџета општине
Босилеград.
Тарифни број 4.
За коришћење рекламних паноа утврђује се такса у сразмерно времену коришћења у
дневном износу по сваком започетом м2, и то:
ЗОНЕ
I
II
III
IV
До 3 м2
25
20
15
10
Од 3 до 10 м2
20
15
10
05
Од 10 до 20 м2
15
10
05
За истакнуту и исписану фирму ван пословног простора, на објектима и просторима
који припадају општини (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и слично), плаћа се
комунална такса за сваку појединачно истакнуту фирму у износу од 20% од износа
утврђеног за фирму истакнуту на пословном простору.
Предзетници и мала правна лица који имају годишњи приход до 50.000.000 динара
ослобођени су плаћања таксе из овог тарифног броја од 01.10.2012. године.

Наплату таксе из овог тарифног броја врши локална пореска администарција општинске
управе општине Босилеград.
Плаћање се врши до 15-ог у месецу за претходни месец.
Приходи остварени по основу комуналне таксе из овог тарифног броја уплаћују се на
уплатни рачун број: 840-716112843-42, са позивом на број 97- 14-028 или са позивом на број 97контролни број по ПИБ-у обвезника-028-ПИБ обвезника, и приходи су буџета општине
Босилеград.

Тарифни број 5.

12

Комунална такса за држање моторних, друмских и прикључних возила плаћа се годишње
и то за:
1. За теретна возила
-за камионе до 2 т носивости
1.500,00 динара,
-за камионе од 2 т до 5 т носивости
2.000,00 динара,
-за камионе од 5 т до 12 т носивости
3.500,00 динара,
-за камионе преко 12 т носивости
5.000,00 динара;
2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 500 динара;
3. За путничка возила:
- до 1.150 цм3
- преко 1.150 до 1.300 цм3
- преко 1.300 до 1.600 цм3
- преко 1.600 до 2.000 цм3
- преко 2000 до 3000 цм3
- преко 3000 цм3

400 динара,
500 динара,
700 динара,
1.100 динара,
2.000 динара,
2.500 динара;

4. За мотоцикле:
-до 125 цм3
-преко 125 до 250 цм3
-преко 250 до 500 цм3
-преко 500 до 1200 цм3
-преко 1.200 цм3

190,00
280,00
310,00
390,00
440,00

динара,
динара,
динара,
динара,
динара;

5. За аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту
6.За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице намењене за превоз одређеног терерта према носивости:
-1 т
400,00 динара,
-од 1т до 5 т:
700,00 динара
-од 5 т до 10 т
950,00 динара,
-од 10 т до 12 т
1.300,00 динара,
-преко 12 т
2.000,00 динара;
7.Вучна возила (тегљачи) према снази мотора:
-до 66 кw
1.500,00 динара,
-преко 66 кw - 96 кw
2.000,00 динара,
-од 96 кw - 132кw
2.500,00 динара,
-од 132 кw до 177 кw
3.000,00 динара,
-преко 177 кw
4.000,00 динара;

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела
1.000,00
динара

Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације возила, а
орган који региструје моторно, друмско и прикључно возило не може их регистровати док се не
плати комунална такса по овом тарифном броју.
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Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за возила Војске Србије, милиције,
санитетска возила, возила за градску чистоћу, возила ватрогасних јединица, возила ратних
војних инвалида и инвалида рада преко 60% инвалидности.
Средства остварена из накнаде по овом тарифном броју уплаћују се на уплатни рачун
број: 840-714513843-04 са позивом на број 14-028- Комунална такса за држање моторних,
друмских и прикључних возила.
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