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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„), 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 ______.12.2019. 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. 38/2018) у 

Таксеној тарифи локалних комуналних такси, тарифни број 2,на свим местима у табели број 

„538.000,00“ замењује се речима„десет просечних зарада“. 

 

 

Члан 2. 

 У табелиу тачки 4. Производња и снадбевање електричном енергијом, снадбевање водом и 

грађевинарство 

 у реду 35   351    3511- производња електричне енергије- средња правна лица број „490.000,00“ 

замењује се речима„девет и попросечних зарада“, 

У табели у тачки 4. Производња и снадбевање електричном енергијом, снадбевање водом и 

грађевинарство испод реда 35   351    3511- производња електричне енергије- средња правна лица 

додаје се ред:„35   351   3511  производња електричне енергије- мала и микро правна лица“: 

Испод реда „производња електричне енергије –мала и микро правна лица“. 

у реду  35    351   3511производња електричне енергије-минихидроелектране инсталисане снаге до 

0,5 КW, број „400.000,00“ замењује се бројем„седам и по просечних зарада“; 

у реду  35    351   3511 производња електричне енергије- минихидроелектране инсталисане снаге до 

0,5 КW до 1 КW, број „450.000,00“ замењује се бројем „осам просечних зарада“; 

у реду  35    351   3511 производња електричне енергије- минихидроелектране инсталисане снаге 

преко 1 КW, број „500.000,00“ замењује се речима „девет просечних зарада“; 

Под просечном зарадом у смислу члана 2.овог тарифног броја, сматра се просечна зарада по 

запосленом остварена на територији општине Босилеград у периоду јануар-август године која 

претходи години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органанадлежног за 

послове статистике. 

 

Члан 3. 

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

Врања, а примењује се од 01.01.2020. године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД,  

број 06-____/2019 

У Босилеграду, дана ___.12.2019. године 

 

 

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ, 

 Славчо Владимиров, с.р. 
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О б р а з л о ж е њ е 

 Скупштина општине Босилеград донела је дана 20.12.2018. године нову одлуку о локланим 

комуналним таксама која је објављена у Службеном гласнику града Врања број 38/2018 од 

24.12.2018. године. 

 Чланом 7. Закона о финасирању локалне самоуправе прописано је да стопе изворних прихода, 

као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада утврђује скупштина јединице 

локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом; да се Одлука из става 1. овог члана доноси 

се након одржавања јавне расправе, а може се мењати највише једанпут годишње, и то у поступку 

утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за наредну годину; изузетно, одлука из става 1. 

овог члана може се изменити и у случају доношења, односно измене закона или другог прописа 

којим се уређују изворни приходи јединице локалне самоуправе, те да се одлука  објављује на начин 

на који се објављују акти јединице локалне самоуправе. 

 Постојећом одлуком су у складу са одредбама члана 15а. Закона о финансирању локалне 

самоуправе прописани износи фирмарине за правна лица и предузетнике који обављају пословну 

делатност на територији општине Босилеград. 

Максимални износ фирмарине за правна лица одређен је  у складу са њиховом величином, 

почев од две до десет просечних зарада. 

У предложеној Одлуци о измени и допуни Одлуке о локланим комуналним таксама износи 

фирмарине су исказани у апослутном износу по делатностима, при чему су за правна лица и 

предузетнике из члана 15а. став 4. прописани приблизно максимални износи до десет зарада 

оставрени на подручју општине Босилеград у периоду од јануара до августа године  која претходи 

години за коју се утврђује фирмсарина. 

Пошто је дошло до увећања просечне зараде са 53.864,87, колико је  износила у 2018. години 

на 57.923,00 динара у 2019. години (период јануар-авгсут), то смо предложили усклађивање висине 

фирмарине за правна лица која обављају посебне делатности, односно њихово увећање на 

максимални износ прописан законом. Да не би сваке године предлагали измену и допуну ове 

ОДЛУКЕ, предложили смо да износ фирмарине буде у висини десет зарада за производњу, 

дистрибуцију и пренос електричне енергие, телекомуникације-фиксну и мобилну телефонију, 

поштанске активности, банкарство итрговину моторним горивима, те извршили одговарајуће 

увећање фирмарине за произвођаче електричне енергије-минихидроелектране у зависности од 

њихове инсталисане снаге. 

 У осталим тарифним бројевима нема промене такси. 

 За спровођење ове Одлуке нису потребна средстав буџета општине Босилеград. 

  

  

 


