
    

 

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 
ОПШТИНЕ БОР 

 

ГОДИНА:   V БРОЈ:  5 
06. МАЈ 

2011. ГОДИНЕ 

ЦЕНА : 80 
ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА:  

4.000 ДИНАРА 

 
72 
На основу члана 3. Одлуке о изменама и допунама 

Одлуке о локалним комуналним таксама (''Службени лист 
општине Бор'', бр. 4/2011), Комисија за прописе 
Скупштине општине Бор, на седници одржаној 06. маја 
2011. године, утврдила је пречишћен текст Одлуке о 
локалним комуналним таксама. 

 
 Пречишћен текст Одлуке o локалним 
комуналним таксама обухвата: 
 

1. Одлуку о локалним комуналним таксама 
(''Службени лист општина'',  бр. 27/06) из ове одлуке, у 
пречишћени текст није унет члан 14. који гласи: ''Ова 
одлука стуа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општина, а примењиваће се од 
01.01.2007. гопдине.'';  
      

2. Одлуку  о  измени  и   допуни  Одлуке  о  
локалним комуналним таксама ( ''Службени  лист 
општина'',  бр. 10/07), из ове одлуке у пречишћени текст 
није унет члан 2. који гласи: ''Ова одлука ступа на снагу 
осмог  дана од дана објављивања у “Службеном листу 
општина: Бољевац, Бор, Зајечар, Кладово, Књажевац, 
Мајданпек, Неготин и Соко бања”, а  примењиваће се од 
01.07.2007.године.''; 

 
3. Одлуку  о  измени  Одлуке  о   локалним 

комуналним таксама   (''Службени   лист општине Бор'',  
бр. 1/08) из ове одлуке у пречишћени текст није унет члан 
2. који гласи: ''Ова одлука ступа на снагу осмог дана од 
дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.''; 
 

4. Одлуку  о  измени  Одлуке  о   локалним 
комуналним таксама   (''Службени   лист општине Бор'',  
бр. 14/08) из ове одлуке у пречишћени текст није унет 
члан 2. који гласи: ''Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор'', а 
примењиваће се од 01.01.2009. године'';  

 
5. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о  

локалним комуналним таксама   (''Службени   лист 
општине Бор'',  бр. 5/2010)  из ове одлуке у пречишћени 
текст није унет члан 3. који гласи: ''Ова одлука ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања у ''Службеном 
листу општине Бор''.'' 

 
6. Одлуку  о  измени  Одлуке  о   локалним 

комуналним таксама   (''Службени   лист општине Бор'',  
бр. 21/2010) из ове одлуке у пречишћени текст није унет 
члан 2. који гласи: ''Ова одлука ступа на снагу осмог дана 
од дана објављивања у ''Службеном листу општине Бор''.''; 

 
7. Одлуку о изменама и допунама Одлуке о 

локалним комуналним таксама (''Службени лист општине 
Бор'',  бр. 4/2011)  из ове одлуке у пречишћени текст није 
унет члан 3. који гласи: ''Овлашћује се Комисија за 
прописе да утврди пречишћен текст Одлуке о  локалним 
комуналним таксама.'' и члан 4. који гласи: ''Ова одлука 

ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 
''Службеном листу општине Бор''.'' 
 
Број: 434-16/2011-I 
У Бору, 06. маја 2011. године 
 

КОМИСИЈА ЗА ПРОПИСЕ 
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ БОР 

 
        ПРЕДСЕДНИК, 

             Добрица Ђурић, с.р. 
 

ОДЛУКУ 
              О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

(пречишћен текст) 
 

Члан 1. 
Локалне комуналне таксе на територији 

Општине Бор, уводе се за коришћење права, предмета и 
услуга. 

Члан 2. 
Обвезник локалне комуналне таксе јесте 

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

 
Члан 3. 

Таксена обавеза настаје даном почетка 
коришћења права, предмета или услуге за чије је 
коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе. 

Таксена обавеза траје док траје коришћење 
права, предмета или услуге. 
 

Члан 4. 
Локалне комуналне таксе не плаћају се за 

коришћење права, предмета и услугеа од стране државних 
органа и организација, органа и организација 
територијалне аутономије и локалне самоуправе. 
  

Члан 5. 
Локалне комуналне таксе на територији 

Општине Бор, уводе се за: 
 
1. Истицање фирме на пословном простору; 

 2. Истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима и просторима који припадају 
јединици локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене 
површине, бандере и слично); 
 3. Држање моторних, друмских и прикључних 
возила, осим пољопривредних возила и машина; 

 4. Коришћење витрина ради излагања робе ван 
пословне просторије; 
 5. Држање ресторана и других угоститељских и 
забавних објеката на води; 
 6. Држање кућних и егзотичних животиња; 

7. 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; 
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          8. Држање средстава за игру («забавне игре» ); 
          9. Држање музичких уређаја и приређивања 
музичког програма у угоститељским објектима; 
         10. Коришћење рекламних паноа; 
         11. Коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге облике привременог 
коришћења; 
         12. Коришћење обале у пословне и било које друге 
сврхе; 
         13. Заузеће јавне површине грађевинским 
материјалом и за извођење грађевинских радова;  
 
 

Члан 6. 
Фирма у смислу ове Одлуке јесте сваки 

истакнути назив или име које упућује на то да правно 
лице или предузетник обавља одређену делатност. 

Ако се на једном пословном објекту налази више 
истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за 
једну фирму. 

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта 
плаћа се такса.   

Члан 7. 
 Локалне комуналне таксе из члана 1 тачке 1, 2, 3, 
4, 5 и 6   ове Одлуке, утврђују се у годишњем износу, а 
локалне комуналне таксе из тачке 7, 8, 9 , 10, 11, 12 и 13  
утврђују се у дневном износу, за време коришћења права, 
предмета или услуга. 

Члан 8. 
Обвезници локалне комуналне таксе која се 

плаћа у годишњем износу дужни су да поднесу пријаву за 
утврђивање обавезе по основу комуналне таксе 
надлежном органу најкасније до 15.марта текуће године. 

 Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку 
насталу промену пријави надлежном органу у року од 8 
дана од дана настанка промене. 

Ако обвезник локалне комуналне таксе не 
поднесе пријаву и не пријави промену у прописаном року 
из става 1 и 2 овог члана, такса се може утврдити на 
основу података којима располаже надлежни орган или на 
основу података добијених путем инспекцијске контроле. 

  
Члан 9. 

 Висина таксе, олакшице, рокови и начин 
плаћања локалних комуналних такси, утврђују се 
Тарифом локалних комуналних такси. 
 Тарифа локалних комуналних такси је саставни 
део ове Одлуке. 

Члан 10. 
 За утврђивање висине локалних комуналних 

такси из члана 5. став 1. тачке 1,2,4,7,8,9,10, 11 и 13 
одређују се зоне-делови територија општине, и то:   

 
ЕКСТРА ЗОНА-обухвата део улице М. Пијаде од 

укрштања са улицом Б. Буха до укрштања са улицом 
Г.П.Илића, део улице Краља Петра I од укрштања са 
улицом Г.П.Илића до укрштања са улицом 9. бригаде, 
део улице Зелени булевар од укрштања са улицом 9. 
бригадe до укрштања са улицом Тимочке дивизије, део 

улице Н. Пашића од броја 2 до броја 14 и подручје 
Мајданпечке улице,  

 
I ЗОНА - обухвата остало подручје града Бора, 

осим подручја МЗ Металург, МЗ Напредак, МЗ Брезоник, 
МЗ Север и МЗ Брестовачка бања, 

 
II ЗОНА - обухвата  подручје  МЗ  Металург,  МЗ  

Напредак,  МЗ Брезоник,  МЗ Север и МЗ        
Брестовачка бања,  

        
III ЗОНА-обухвата подручје сеоских месних 

заједница ( подручје које није обухваћено  I и        II 
зоном.). 
 

Подручја месних заједница утврђена су Одлуком 
о утврђивању подручја месних заједница у општини Бор, 
са поделом на ужа-стална подручја унутар месних 
заједница (Сл.лист општина бр.12/96 и 5/98). 

 
Члан 11. 

Комуналне таксе уплаћују се на одговарајуће 
уплатне рачуне прописане Правилником о условима и 
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 
распоред средстава са тих рачуна и представљају приход 
буџета општине Бор. 

Приход од локалних комуналних такси може се 
уступити за потрошњу другом правном лицу, за одређене 
намене, што се одређује Тарифом локалних комуналних 
такси. 

 
Члан 12. 

Утврђивање и наплату локалне комуналне таксе 
врши надлежно одељење Општинске управе Бор или 
други субјект одређен Тарифом локалних комуналних 
такси. 

У погледу начина утврђивања локалних 
комуналних такси, обрачунавања, рокова за плаћање, 
наплате, обрачуна камате, застарелости  и осталог што 
није посебно прописано овом Одлуком, примењиваће се 
одредбе Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији. 

У свему осталом што није посебно регулисано 
овом одлуком примењују се одредбе Закона о 
финансирању локалне самоуправе и Закона о општем 
управном поступку.  

Члан13. 
 Ступањем на снагу ове Одлуке, престаје да важи 
Одлука о комуналним таксама у Општини Бор, (“Сл.лист 
општина”, број: 24/2002 и 5/2004). 
 

Т А Р И Ф А 
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 
Тарифни број 1. 

За истицање фирме, односно назива или имена 
које упућује на то да правно или физичко лице обавља 
делатност, локална комунална такса на годишњем нивоу 
износи:

 
Р.бр. ШИФРА ДЕЛАТНОСТ Екстра 

   зона I ЗОНА II ЗОНА III ЗОНА 

I 
 01,  

           03 Пољопривреда, рибарство и лов 20.000 16.000 13.600  11.200 
              

II 02 Шумарство-узгој и искоришћавање 1.048.750 839.000 713.150 587.300 
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III 07 

ВАЂЕЊЕ РУДЕ И КАМЕНА, ВАЂЕЊЕ 
ЕНЕРГЕТСКИХ СИРОВИНА, ВАЂЕЊЕ 

РУДЕ МЕТАЛА, ОСТАЛИХ РУДА И КАМЕНА 1.562.500 1.250.000 1.062.500 875.000 
              

IV   ПРЕРАЂИВАЧКА ИНДУСТРИЈА         

1 
            10, 
           11   

Производња прехрамбених производа и 
 пића 65.000 52.000 44.200  37.570 

2 10.7 Производња хлеба и производа од теста 52.500 42.000 35.700  29.400 

3 
10.50 
10.52 

Производња млечних производа и  
сладоледа 52.500 42.000 35.700  29.400 

4 10.6 Производња производа од кукуруза 12.500 10.000 8.500    7.225 

5 13 
Производња текстила и текстилних 
 производа 23.750 19.000 16.150  13.300 

6 14 
Производња одевних предмета, заштитне обуће и 
одеће 26.250 21.000 17.850   14.700 

7 15 Прерада коже и производња предмета од коже 27.500 22.000 18.700   15.400 

8 16 Прерада дрвета и производи од дрвета 42.500 34.000 28.900   23.800 

9 17 
Производња целулозе, папира и производа од 
папира  40.000 32.000 27.200   22.400 

10 
                       

18  
Издавачка делатност и ост.активн. у вези са 
штампањем  61.250 49.000 41.650   34.300 

11 18.2 Репродукција снимљених медија  46.250 37.000 31.450   25.900 

12 
20 

 
Производња хемикалија, хем.  
производа 65.000 52.000 44.200   37.570 

13 20.11 Производња индустријских гасова 2.981.250 2.385.000 2.027.250 1.669.500 

14 
22.1 

20.16 
Производња производа од гуме и  
пластичних маса 36.250 29.000 24.650      20.300 

15 23 

Производња производа од осталих  
неметалних минерала(стакло, керамика, 
опека,цреп,глина,цемент,креч,гипс и др.) 92.500 74.000 62.900     51.800 

16 24 
Производња основних метала,производња машина 
и уређаја 371.250 297.000 252.450   207.900 

16 а.          25 
Производња металних производа осим машина и 
уређаја 37.500 30.000 25.500 21.000 

16 б.       25.6 
Обрада и превлачење метала, машинска обрада 
метала 31.250 25.000 21.250 17.500 

17 27 
Производња електричних и оптичких  
уређаја 52.500 42.000 35.700     29.400 

18 30 Производња саобраћајних средстава 107.500 86.000 73.100     60.200 

19 32 
Прерађивачка индустрија на другом месту 
непоменута( музички инструменти и др.) 55.000 44.000 37.400     30.800 

20 31 Производња и прерада намештаја и накита 178.571 142.857 121.428   100.000 

21  Рециклажа 52.500 42.000 35.700     29.400 
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V   
ПРОИЗВОДЊА И СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕК. 

ЕНЕРГИЈОМ         

1 
35.11 
35.21 Производња и снабдевање елек.енергијом и гасом 2.981.250 2.385.000 2.027.250 1.669.500 

1.1 35.13  Дистрибуција електричне енергије 1.000.000 800.000 680.000    560.000 

1.2 35.3 Производња и снабдевање паром и топлом водом 96.250 77.000 65.450      53.900 

2 36 Сакупљање,пречишћавањеи дистрибуција воде 96.250 77.000 65.450      53.900 

VI   ГРАЂЕВИНАРСТВО         

1 
43.1 

43.13 
Рушење,испитивање,сондирање и  
земљани радови 75.000 60.000 51.000      42.000 

2 43.2 Нискоградња и пратећи радови 135.000 108.000 91.800      75.600 
3           43.2 Инсталациони радови 135.000 108.000 91.800      75.600 

4 43.3 

Завршни радови(малтерисање, уградња 
столарије,бојење,застакљивање и остали завршни 
радови) 
 135.000 108.000 91.800      75.600 

              

VII   ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И МАЛО         
1 45.1 Продаја моторних возила 250.000 200.000 170.000    140.000 

2 45.2 Одржавање и оправка моторних возила        
2.1      - у радионицама до 20 м2  30.000 24.000 20.400      16.800 

2.2      - у радионицама од 20-50 м2  62.500 50.000 42.500      35.000 

2.3         - у радионицама преко 50 м2 93.750 75.000 63.750      52.500 

3 45.3 
Продаја делова и прибора за моторна  
возила         

3.1    - у објекту до 50 м2 62.500 50.000 42.500      35.000 

3.2         - у објекту преко 50 м2  77.500 62.000 52.700      43.400 
4 47.3 Трговина на мало моторним горивима  1.250.000 1.000.000 850.000    700.000 

5  

ТРГОВИНА НА ВЕЛИКО И ПОСРЕДОВАЊЕ У 
ТРГОВИНИ 

         
5.1 46.12 Посредовање у продаји горива и руда  375.000 300.000 255.000    210.000 

5.2 46.17 
Трговина на велико храном и пићима, 
посредовање 92.500 74.000 62.900       51.800 

5.3 46.75 
Трговина на велико-хемикалије,сировине,  
машине и сл. 92.500 74.000 62.900      51.800 

6  ТРГОВИНА НА МАЛО           

6.1 47.11 

Трговина на мало у неспецијализованим  
продавницама за промет хране,пића и  
дувана - киосци 25.000 20.000 17.000     14.000 

6.2        47.2 
Трговина на мало у продавницама мешовите 
робе-храна, пиће, дуван и остало         

6.21    - у продавницама до 25 м2 30.000 24.000 20.400     16.800 

6.22    -у продавницама од 25 м2 до 50 м2 62.500 50.000 42.500     35.000 

6.23    -у продавницама од 50 м2 до 100м2 125.000 100.000 85.000     70.000 
6.24    -у продавницама од 100 м2 до 500м2 312.500 250.000 212.500   175.000 
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6.25    - у продавницама од 500 м2 до 1000м2 750.000 600.000 510.000   420.000 

    - у продавницама преко 1000м2 1.250.000 1.000.000 850.000   700.000 

7 47.73 

Трговина фармацеутским,медицинским, 
козметичким и тоалетним препаратима 
         

7.1    -до 50 м2 41.250 33.000 28.050     23.100 

7.2        -преко 50м2 81.250 65.000 55.250     45.500 

8 47.7 Остала трговина на мало          
8.1    1. обућа, одећа, кожа, текстил         

8.11     -до 50 м2 37.500 30.000 25.500      21.000 
8.12                   -од 50 м2 до 100м2 43.750 35.000 29.750      24.500 
8.13          -преко 100м2 56.250 45.000 38.250       31.500 

8.2 
      47.54 
      47.59 

2.намештај,кућни апарати,боје и лакови, 
гвожђарска роба         

8.21                                -до 50м2 62.500 50.000 42.500     35.000 

8.22                             - од 50м2 до 100 м2 125.000 100.000 85.000     70.000 
8.23                             -од 100 м2 до 500м2 312.500 250.000 212.500   175.000 

8.24                             -преко 500 м2 750.000 600.000 510.000    420.000 

8.3   3. Грађевински материјал         
8.31    -до 100м2 100.000 80.000 68.000      56.000 

8.32         - преко 100м2 125.000 100.000 85.000      70.000 

8.4   4. Књиге, новине 25.000 20.000 17.000      14.000 

9 47.79 
Трговина на мало половном робом у  
продавницама 10.000 8.000 6.800        5.600 

10       47.89 Трговина на мало изван продавница 7.500 6.000 5.100        4.200 

11  
Оправка предмета за личну употребу 
и домаћинство 11.250 9.000 7.650        6.300 

              
VIII   ХОТЕЛИ И РЕСТОРАНИ         

1 55.1 Хотели  61.250 49.000 41.650     34.300 

2 55.3 Кампови  12.500 10.000 8.500       7.000 
3 55.9 Остали смештај  25.000 20.000 17.000      14.000 

4 56.1 Ресторани  46.250 37.000 31.450      25.900 

4.1    - пицерије, брза храна  37.500 30.000 25.500     21.000 
5  Барови          

5.1    - ноћни барови  310.000 248.000 210.800   173.600 
5.2    - остали барови 42.500 34.000 28.900      23.800 

6 56.2 Кетеринг 17.500 14.000 11.900        9.800 
              

IX   
САОБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕЊЕ 

И ВЕЗЕ         
1 49.1 Железнички саобраћај 1.437.500 1.150.000 977.500    805.000 

2  Копнени саобраћај   -  -   -   -  
2.1 49.3 Превоз путника, друмски и градски           

2.11  
 - Правна лица која поседују 3 аутобуса у свом 
власништву 77.500 62.000 52.700      43.400 

2.12  
- Правна лица која поседују од 3 до 10 аутобуса у 
свом власништву 87.500 70.000 59.500       49.000 

2.13  
- Правна лица која поседују преко 10 аутобуса у 
свом власништву 100.000 80.000 68.000       56.000 

2.2 49.32 Такси превоз  11.250 9.000 7.650         6.300 
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2.3 49.41 Превоз робе у друмском саобраћају  77.500 62.000 52.700       43.400 

3      52.1 Складишта и стоваришта  46.250 37.000 31.450       25.900 

4 52.2 
Остале пратеће и помоћне активности 
у саобраћају 40.000 32.000 27.200       22.400 

5 79.1 Делатност путничких агенција и туроператора 40.000 32.000 27.200       22.400 

6  Активност других посредника у саобраћају 36.250 29.000 24.650       20.300 

7   Поштанске активности и телекомуникације  -  -  -  - 

7.1 53 Поштанске активности,делатност пошта 1.250.000 1.000.000 850.000    700.000 

7.2  Превоз и испорука поштанских пошиљки 50.000 40.000 34.000      28.000 
8 61 Телекомуникације 2.500.000 2.000.000 1.700.000 1.400.000 
              

X   ФИНАНСИЈСКО ПОСРЕДОВАЊЕ         
1  Монетарне институције 1.847.500 1.478.000 1.256.300 1.034.600 

2 64 
Финансијско посредовање, осим осигурања и 
пензијских фондова 336.250 269.000 228.650    188.300 

3 
65.1 
65.3 Осигурање и пензијски фондови  993.750 795.000 675.750    556.500 

4  
Помоћне активности у финансијском  
посредовању 167.500 134.000 113.900      93.800 

5 66.12  

Обављање мењачких послова (без обзира 
на другу делатност и објекат у коме се налази 
мењачница) 62.500 50.000 42.500      35.000 

6   
Постављање банкомата ван пословница 
банке 50.000 40.000 34.000      28.000 

              

XI   
АКТИВНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА  

ИЗНАЈМЉИВАЊА И ОСТАЛО        

1 68 
Куповина и продаја и изнајмљивање 
некретнина 48.750 39.000 33.150       27.300 

2  Изнајмљивање машина и опреме 46.250 37.000 31.450       25.900 

3  
Изнајмљивање предмета за личну употребу у 
домаћинству 43.750 35.000 29.750       24.500 

4  Компјутерске и сродне активности 77.500 62.000 52.700       43.400 
5            72 Истраживање и развој 77.500 62.000 52.700       43.400 

6  Пословне активности 46.250 37.000 31.450       25.900 
6.1 69.1 Правни послови  37.500 30.000 25.500       21.000 
6.2         69.2 Рачуноводствени и књигов. послови 27.500 22.000 18.700       15.400 

6.3 
               

73.2 
Истраживање тржишта и испитивање 
јавног мњења 53.750 43.000 36.550       30.100 

6.4 70.2 Консалтинг и менаџмент послови  46.250 37.000 31.450       25.900 

7 71.1 
Архитектонске и инжињерске активности 
технички савети 81.250 65.000 55.250     45.500 

8 71.2 Техничко испитивање и анализа  155.000 124.000 105.400     86.800 
9 73.1 Реклама и пропаганда  53.750 43.000 36.550      30.100 

10 78.1 Делатност бироа за запошљавање 12.500 10.000 8.500        7.000 

11  Делатност тражења изгубљених лица 15.000 12.000 10.200        8.400 
11.1   Заштита имовине лица 56.250 45.000 38.250      31.500 

12 81.2 Чишћење објеката  12.500 10.000 8.500         7.000 

13 

74.2 
74.3 
74.9 

Остале посл.активности непоменуте 
(фотографске,секретарске,преводилачке и сл)  12.500 10.000 8.500        7.000 

              
XII   ОБРАЗОВАЊЕ         

1 85.53 Делатност школа за возаче 52.500 42.000 35.700      29.400 
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XIII   ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНИ РАД         

1                                                                                                                              Здравствена заштита становништва 37.500 30.000 25.500      21.000 
1.1 86.23                                                                             Стоматолошка пракса 50.000 40.000 34.000      28.000 

2 75 Ветеринарске активности  18.750 15.000 12.750      10.500 

3 88 Социјална заштита 31.250 25.000 21.250      17.500 
              

XIV   
ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ И ДРУШТВЕНЕ 

АКТИВНОСТИ         

1  
Одстрањивање одпадака и смећа,  
санитарне активности 65.000 52.000 44.200      36.400 

2  Делатност организација на бази учлањења 5.000 4.000 3.400         2.800 

3 93.1 
Рекреативне, спортске и културне  
активности 6.250 5.000 4.250        3.500 

3.1 
60.1 
60.2 Радио и телевизијске активности 40.000 32.000 27.200    22.400 

3.2 90.03 Уметничко и књижевно стваралаштво 12.500 10.000 8.500      7.000 
4 92 Коцкање и клађење 750.000 600.000 510.000 420.000 
5 93 Остале услужне делатности 7.500 6.000 5.100      4.200 

5.1 96.01  -прање и хемијско чишћење 12.500 10.000 8.500      7.000 

5.2 96.02  - фризерски и третмани за улепшавање 12.500 10.000 8.500      7.000 

5.3 96.03  - погребне и пратеће активности 25.000 20.000 17.000    14.000 

5.4  
 - електро сервисери, водоинсталатери,  
вулканизери, бравари и сл. 18.750 15.000 12.750    10.500 

 
Напомена уз тарифни број 1: 
 
1. Плаћање комуналне таксе за истицање фирме на 
пословном простору врши се по решењу одељења 
Пореске администрације Бор, у  12 једнаких месечних 
рата. 
Обвезник је дужан да доспеле обавезе по решењу за 
текућу годину плаћа  у року,  до 15 дана у    текућем 
месецу, за претходни месец.     
До доношења решења о утврђивању обавеза по овом 
тарифном броју за текућу годину, обвезник у 
прописаним роковима плаћа аконтацију у висини 
месечне рате по решењу за предходну годину. 
 
2. Комунална такса за истицање фирмe правним лицима 
која су према Закону о рачуноводству и ревизији 
разврстана у средња правна лица утврђује се у висини од 
85% од прописане таксе овом тарифом, а која су 
разврстана у мала правна лица утврђује се у висини од 
60% од прописане таксе, изузев правних лица која се 
баве телекомуникацијом, где се за средња правна 
лица утврђује износ комуналне таксе у висини од 
40% од прописане таксе, односно 20% обавезе за мала 
правна лица, из делатности комуникација.'' 
 
3.Комунална такса за истицање фирме утврђује се 
предузетницима који обављају делатност самосталним 
личним радом, средствима у својини грађана, у висини 
од 60% од прописане таксе, овом Тарифом. 
3а. Комунална такса за истицање фирме из тачке 3. 
умањује се за 50%. 
 
4. Правним лицима и предузетницима са седиштем у 
Бору који обављају своју делатност у пословним  
јединицама или продајним објектима на подручју 
општине Бор, за сваку  наредну пословну јединицу или 
продајни објекат такса се утврђује у висини од 10%  
прописане таксе овом Тарифом.  
 
5. Правним лицима и предузетницима са седиштем ван 
општине Бор, који обављају своју делатност у пословним 

јединицама или продајним објектима на подручју 
општине Бор, за сваку пословну јединицу или продајни 
објекат такса се утврђује у висини од 60% од прописаног 
износа овом Тарифом, за један објекат, а у висини од 
10% прописане таксе за сваки наредни објекат.  
 
6. Обвезници таксе на фирму који обављају више 
делатности за које су прописани различити износи, 
плаћају таксу за делатност за коју је одређен највећи 
износ. 
 
7. За делатности које нису таксативно наведене, такса се 
плаћа према сличној делатности за коју је предвиђена 
такса у Тарифи, а која се налази у оквиру сектора 
делатности коме припадају и шифре делатности одређене 
регистрационим актом таксеног обвезника. 
 
8. Обвезници који по први пут региструју предузеће или 
радњу ослобађају се плаћања таксе за прву годину рада, с 
тим да се новооснована предузећа не сматрају она која 
врше пререгистрацију, сходно Закону о привредним 
друштвима и Закону о регистрацији привредних 
субјеката. 
 
9. Таксени обвезници су дужни да одељењу Пореске 
администрације Општинске Управе Бор, поднесу  доказе 
о свим променама од значаја за утврђивање  таксене 
обавезе, најкасније до 15. марта текуће године, а таксени 
обвезник који отпочне са радом у току године дужан је 
да у року од 30 дана од дана регистровања фирме пријави 
број назива-фирми подложних такси. 
 
10. За време привремене одјаве делатности или стања 
мировања, обвезник плаћа таксу сразмерно времену рада 
у односу на годишњу обавезу. 
 
10а. Обвезницима који на време измире своју обавезу, по 
основу истицања фирме на пословном простору, за 
претходну годину, одобрава се смањење обавезе, за 
текућу годину, у износу од 10%. 
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11. Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење 
права, предмета и услуга од стране државних органа и 
организација, органа и организација територијалне 
аутономије и јединица локалне самоуправе, као и 
обвезници пореза на доходак од самосталне делатности 
који се баве старим занатима. 
 

Тарифни број 2. 
За истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима који 
припадају јединици локалне самоуправе (коловози, 
тротоари, зелене површине, бандере и слично) плаћа се 
комунална такса у годишњем износу, у висини од 25% 
од основне таксе утврђене у тарифном броју 1 и у 
зависности од зоне у којој се налази истакнута фирма. 
 

НАПОМЕНА: Таксу наплаћује Одељење 
пореске администрације Општинске управе Бор, на 
основу издатог одобрења Одељења за урбанизам, 
грађевинске и комуналне послове. 
Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се на 
основу издатог решења о задужењу Одељења пореске 
администрације Општиске управе Бор, у 12 месечних 
рата, до 15-ог у месецу за претходни месец. 
 

Одељење за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове дужно је да један примерак одобрења 
за истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора достави Одељењеу пореске администрације 
Општинске управе Бор, као и Одељењу за инспекцијске 
послове. 

Таксени обвезник је дужан да пре истицања или 
исписивања фирме ван пословног простора добије 
одобрење надлежног органа. 
 

Тарифни број 3. 
За држање моторних, друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се 
комунална такса у годишњем износу у динарима, и то: 
 

1)За теретна возила, тегљачеи 
специјалана теретна  возила, по тони 
носивости 

 400 

2) За аутобусе и комбибусе, по возилу 
 4.500 
3)За радна возила, без обзирана 
носивост и тежину по возилу 
 2.500 
4)За теретне приколице и специјалне 
теретне приколице 
 за одређени терет по тони носивости 
 250 
5)За тракторе регистроване за јавни 
превоз 
 550 
6)За тракторске приколице 
регистроване за јавни превоз 
 400 
7)За путничке аутомобиле и 
комбинована возила према  
радној запремини мотора плаћа се: 
   
до 900 цм3 550 

од 900-1.300 цм3 950 
 
од 1.300-1.500 цм3 1.900 
од 1.500-1.800 цм3 2.500 
од 1.800-2.500 цм3 3.000 

од 2.500-3.150 цм3 4.500 

преко 3.150 цм3 5.700 
8)За мотоцикле према радној 
запремини мотора: 
   

до 100 цм3 300 

од 100-125 цм3 400 

oд 125-250 цм3 500 

oд 250-500 цм3 1.800 

од 500-1.000 цм3 1.900 

преко1.000 цм3 2.500 
 
НАПОМЕНА: Ако носивост теретног возила 

или приколице није изражена у целим тонама, такса се 
плаћа за носивост до пола тоне у висини од 50% износа 
одређеног за једну тону, а за носивост преко пола тоне, у 
износу одређеном за целу тону. 
 Под радним возилом у смислу тачке 3) овог 
Тарифног броја сматрају се возила, грађевинске и друге 
машине које се крећу улицама снагом сопственог мотора, 
до радилишта. 
 Таксу из овог тарифног броја обрачунава и 
налаже уплату на одговарајући уплатни рачун 
Полицијска управа Бор, приликом регистрације возила. 
 Од плаћања ове комуналне таксе се поред 
изузетих субјеката из члана 4. ове Одлуке, изузимају   и: 
 -војни инвалиди, цивилни инвалиди рата и 
инвалиди рада са преко 80% телесног оштећења, или код 
којих постоји телесно оштећење које има за последицу 
неспособност доњих екстремитета од преко 60%, ако 
возило служи за њихов лични превоз; 
 -обвезници за возила „Хитне помоћи“ и 
Црвеног крста. 

Тарифни број 4. 
За држање ресторана и других угоститељских и 

забавних објеката на води, утврђује се комунална такса у 
годишњем износу од 38.000  динара. 
 НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја 
плаћа правно лице  или предузетник, сразмерно времену 
коришћења. 
 Такса се наплаћује приликом издавања дозволе 
за постављање ресторана на одређеном месту, од стране 
надлежног одељења Општинске управе. 
 

Тарифни број 5. 
За држање кућних животиња-паса, плаћа се 

такса у годишњем износу, по псу 400 динара.  
 НАПОМЕНА: Таксу из овог тарифног броја 
обрачунава и налаже уплату на одговарајући уплатни 
рачун Одељење пореске администрације Општинске 
управе Бор, на бази регистра држалаца кућних љубимаца 
(паса)  који добија од Одељења за инспекцијске послове 
Општинске управе Бор.  
Обвезник плаћа таксу из овог тарифног броја, у целости, 
у року од 8 дана од дана достављања решења од стране 
Одељења пореске администрације Општинске управе 
Бор. 
 Обавези подлежу власници паса настањени у 
градском подручју општине Бор. 

 
Тарифни број 6. 

За коришћење простора на јавним површинама или 
испред пословних просторија у пословне сврхе, плаћа се 
комунална такса сразмерно времену коришћења 
простора, по метру квадратном, дневно, зависно од 
зоне у којој се простор налази, у динарима: 
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НАПОМЕНА: I Комунална такса по овом 

тарифном броју плаћа се у целости, у року од 8 дана од 
дана достављања решења Одељења пореске 
администрације Општинске управе Бор, а по претходно 
издатом одобрењу Одељења за урбанизам, грађевинске и 
комуналне послове, које је дужно да један примерак 
одобрења за коришћење простора на јавним површинама 
достави одељењу за пореску администрацију. 
II.Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове, дужно је да приликом издавања одобрења о  
постављању монтажног објекта, достави оверену скицу 
монтажног објекта одељењу пореске администрације. 
Одељење за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове, дужно је да благовремено достави сваку 
промену у вези промене површине или уклањања 
монтажног објекта са јавне површине Одељењу за 
пореску админисртацију.  
III  За коришћење простора на јавним површинама, за 
продају Новогодишњих честитки, за продају цвећа, за 
промоције и презентације, комунална такса се плаћа за 
стварни број дана коришћења и стварну заузету 
површину, на основу одобрења издатог од стране 
Одељења за урбанизам, грађевинске и комуналне 
послове, у целости, у року од 8 дана, од дана пријема 
решења Одељења пореске администрације. 
Таксени обвезници се могу идентификовати и у поступку 
инспекцијске контроле. 
Заузимање јавних површина ради продаје и у друге 
пословне сврхе, сматра се заузимање простора, паркова и 
других зелених површина у граду, паркинг простора, 
тргова, тротоара и осталих површина које се иначе јавно 
користе од свих грађана општине. 
Таксу из овог тарифног броја не плаћа Општинска 
организација инвалида рада Бора, као и лица која се баве 
продајом: штампе, књига и других публикација, 
производа старих и уметничких заната и домаће 
радиности. 

Тарифни број 7. 
Такса за држање средстава за игру (компјутери-

видео игре, флипери, билијар, томбола и слично), плаћа 
се сразмерно времену коришћења права, зависно од 
зоне где се налази простор у коме се држе средства за 
игру, у динарима:  

 
НАПОМЕНА: Таксени обвезник из овог 

тарифног броја је корисник простора у коме се држе 
средства за забавне игре. 

Наплату таксе врши надлежно одељење 
Општинске управе Бор, у складу са одобрењем за 
држење средстава за забавне игре. 
 
 Таксени обвезници се могу идентификовати и у 
поступку инспекцијске контроле. 

Обвезници таксе су дужни да надлежном 
одељењу Општинске управе Бор пријаве број средстава 
за игру и сваку насталу промену у току године, у року од 
три дана од дана настанка промене. 

 
Тарифни број 8. 

 За држање музичких уређаја и приређивања 
музичког програма у угоститељским објектима утврђује 
се комунална такса, у динарима: 
 

Екстра      
зона 

I ЗОНА 
 

II 
ЗОНА 

 

III 
ЗОН

А 
 

а) за 
целомесечни 
програм 6.375 5.100 4.335 3.570 
б) викенд 
програм 1.625 1.300 1.105 910 
в) за остале 
дане, по дану 500 400 340 280 
г) приређивање 
свадбених и 
других 
свечаности, по 
дану 1.250 1.000 850 700 

 
 НАПОМЕНА: Таксени обвезник из овог 
тарифног броја је корисник простора у коме се приређује 
музички програм. 
Наплату таксе врши надлежно одељење Општинске 
управе Бор, у складу са одобрењем за приређивање 
музичког програма. 
             Таксени обвезници се могу идентификовати и у 
поступку инспекцијске контроле. 
 

Тарифни број 9. 
    За постављање и коришћење рекламних паноа, 
путоказних табли, транспарената и рекламних застава у 
пословне сврхе, плаћа се комунална такса по дану 
коришћења и по свакој засебној рекламној површини у 
износу од 20 динара за екстра зону, 16 динара за I зону, 
14 динара за II зону и 12 динара за III зону. 
 
  
 

  
Екстра 
зона 

I 
ЗОНА 

II 
ЗОНА 

III 
ЗОНА 

а) ради продаје 
робе и вршења 
угоститељских 
услуга 
 

 
 

12,5 10 9 7 
б)ради извођења 
забавних приредби 
 
 

 
 

30 23 20 16 
в) остали разлози, 
осим складирања 
грађ. Материјала 
ради изградње 
бјеката 22,5 18 15 13 

  

Екстр
а      

зона 
I 
ЗОНА 

II 
ЗОНА 

III 
ЗОНА 

а)за приређивање 
томболе, по дану 

 
625 500 425 350 

б)за држање билијара, 
по столу дневно 

 
62,5              50 43 35 

в)за држање стоног 
фудбала, 
флипера,видео-игара 
и сл., по комаду 
дневно 

 
31,25 

 25 21 18 
г)за покер апарате, по 
комаду дневно 

 
212,5 170 145 119 
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 НАПОМЕНА: Таксу наплаћује надлежно 
одељење Општинске управе приликом издавања 
одобрења за коришћење рекламних паноа или 
постављање истих. 
 Таксени обвезник је у обавези да пре 
постављања или коришћења постављених паноа добије 
одобрење надлежног органа. 
   Таксени обвезници се могу идентификовати и 
у поступку инспекцијске контроле. 
 

Тарифни број 10. 
 За коришћење слободних површина за кампове, 
постављање шатора или друге објекте привременог 
коришћења ( постављање привремених објеката код 
изградње), плаћа се комунална такса за сваки квадратни 
метар заузете површине, по дану коришћења и по 
зонама, у динарима: 
 

  I ЗОНА 
II 
ЗОНА 

III 
ЗОНА 

а)за постављање шатора и 
камп приколица 
       

- за време туристичке 
сезоне(јуни, јули и август)  
 18 15 13 
- за време ван туристичке 
сезоне 
 9 8 6 

б) за друге објекте 
привременог 
коришћења 9 8 6 

 
За стациониране приколице (непрекидно-на 

Борском језеру) плаћа се такса у   износу од 1000 
динара по приколици, на годишњем нивоу. 
 

НАПОМЕНА: Обвезник таксе из овог тарифног 
броја је корисник површине за постављање шатора и 
других објеката привременог коришћења. 
Таксу из овог тарифног броја обрачунава и налаже 
уплату на одговарајући уплатни рачун правно или 
физичко лице које управља кампом, односно земљиштем 
за постављање кампова, или надлежно одељење 
Општинске управе Бор приликом издавања одобрења за 
коришћење простора. 
 

Тарифни број 11. 
За коришћење обале у пословне или било које 

друге сврхе такса се утврђује по квадратном метру 
заузетог простора и по дану коришћења, у динарима: 
 

а) за киоске  30 

б)за ресторане и баште 30 
 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју се 
плаћа приликом издавања одобрења за коришћење 
простора за наведене намене. 
Надележно одељење Општинске управе Бор  за издавање 
одобрења не може исто издати без доказа о уплати 
комуналне таксе. 
   Таксу из овог тарифног броја не плаћа 
Општинска организација инвалида рада Бор. 
 

Тарифни број 12. 
За заузеће јавне површине грађевинским 

матерјалом и за извођење грађевинских радова, 
раскопавања, депоновања грађевинског и другог 
материјала, постављање монтажних скела и друго 

утврђује се комунална такса сразмерно времену 
коришћења, у дневном износу,  у динарима: 

 

  
Екстра     

зона I ЗОНА 
II 

ЗОНА III ЗОНА 
При 
изградњи, 
реконструкци
ји и 
адаптацији 
грађевинског 
објекта 
индивидуално
г  становања, 
по м2 

 
               
16 

 
       13 

 
    11 

 
        9 

При 
изградњи, 
реконструкци
ји и 
адаптацији 
грађевинског 
објекта 
вишепородич
ног 
становања, 
пословно-
стамбеног 
или 
пословног 
објекта, по м2 

 
 

50                 40 34 28 
При извођењу 
радова који 
изискују 
раскопавање 
јавних 
површина, по 
м2 24 19 16 13 

 
 
НАПОМЕНА: Таксу наплаћује надлежно 

одељење Општинске управе Бор приликом издавања 
одобрења за коришћење јавне површине за складирање 
грађевинског материјала. 
 Таксени обвезници се могу идентификовати и у 
поступку инспекцијске контроле.  
 

73 
На основу члана 146. Закона о планирању и 

изградњи (''Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 испр. 
и 24/2011) и члана 43. Статута општине Бор (''Службени 
лист општине Бор'', бр. 7/08) Скупштина општине Бор, на 
седници одржаној дана 19. априла 2011. године, донела је 

 
О Д Л У К У 

О ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПОСТАВЉАЊУ 
МАЊИХ МОНТАЖНИХ  ОБЈЕКАТА НА ЈАВНИМ 

ПОВРШИНАМА 
 

Члан 1. 
У Одлуци о постављању мањих монтажних 

објеката на јавним површинама (''Службени лист 
општина'', бр. 14/03, 2/06, 10/07 и 15/07) у члану 3. ставу 
1. после алинеје 4. додаје се и алинеја 5. која гласи:  

'' - споменици и спомен обележја''. 
 

Члан 2. 
После члана 49. додаје се глава Vа и члан 49а 

који гласе: 
 
''- СПОМЕНИЦИ И СПОМЕН ОБЕЛЕЖЈА 
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Члана 49а 
 

Споменици и спомен обележја су 
слободностојећи самостални објекти на јавним 
површинама намењени обележавању одређених догађаја 
и личности од важности за Општину Бор. 

Димензије, изглед споменика и примењени 
материјали споменика и спомен обележја одређују се 
према конкретном случају. 

За постављање споменика и спомен обележја 
израђује се план локација који доноси Председник 
Општине Бор. 

Стручне послове око израде плана локација 
обављаће Општинска управа - орган надележан за 
послове урбанизма.'' 

Члан 3. 
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу Општине Бор''. 
 
Број: 352-377/2011-I  
У Бору, 19. априла 2011. године                    
  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОР 
 

                                          ПРЕДСЕДНИК,             
               Драган Жикић, с.р. 
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