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На основу члана 11., 15., 15а, и 15в Закона о 

финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 

РС'', бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 89/18 ускл. дин. 

износи и 95/18-др. закон), члана 32. Закона о локалној 

самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 129/07 и 

47/18) и члана 43. Статута града Бора (''Службени лист 

општине Бор'', бр. 6/15-пречишћен текст и 30/18), 

Скупштина града Бора, на седници одржаној 28. 

децембра 2018. године, донела  је 

 

 

O Д Л У К У 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

Локалне комуналне таксе на територији Града 

Бора, 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 услуга од стране 

државних органа и организација, органа и организација 

територијалне аутономије и локалне самоуправе. 

Члан 5. 

Локалне комуналне таксе на територији Града 

Бора, уводе се за:  

1. Истицање фирме на пословном простору;  

2. Држање моторних, друмских и прикључних 

возила, осим пољопривредних возила и машина;  

3. Држање средстава за игру (''забавне игре''). 

 

Члан 6. 

 Фирма у смислу ове одлуке је 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 5. тачке 1.  

и 2. ове одлуке, утврђују се у годишњем износу, а 

локалне комуналне таксе из тачке 3. утврђују се у 

дневном износу, а најдуже за једну календарску годину, 

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, а за локалну комуналну таксу за истицање 

фирме на пословном простору на прописаном обрасцу 

који је саставни део ове одлуке.  

Обвезник комуналне таксе дужан је да сваку 

насталу промену пријави надлежном органу у року од 

30 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 располажу надлежни органи, 

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 одређују се зоне, и то:  

ЕКСТРА ЗОНА - обухвата  улице: Моше Пијаде, 

Зелени булевар, Николе Пашића, Мајданпечка, Ђорђа 

Вајферта, Трг ослобођења и  Краља Петра I. 

I ЗОНА - обухвата остало подручје града Бора, осим 

подручја МЗ ''Металург'', МЗ ''Напредак'', МЗ 

''Брезоник'', МЗ ''Север'', МЗ ''Слога'' и МЗ ''Брестовачка 

бања'';  



II ЗОНА - обухвата подручје МЗ ''Металург'', МЗ 

''Напредак'', МЗ ''Брезоник'', МЗ ''Север'', МЗ ''Слога'' 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. 

Локалне 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 града Бора.  

 

Члан 12. 

Утврђивање, наплату и контролу локалних 

комуналних такси врши Одељење пореске 

администрације Градске управе града Бора или други 

субјект одређен Тарифом локалних комуналних такси. 

 У погледу начина утврђивања локалних 

комуналних такси, обрачунавања, контроле, 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.  

Члан 13. 

Правна лица и предузетници који обављају 

пословну делатност на територији града Бора, дужни су 

да на свом пословном простору, видно истакну фирму.  

 

Члан 14. 

Надзор над спровођењем одредби ове Одлуке 

врши Одељење пореске администрације Градске управе 

града Бора. 

  Инспекцијски надзор истицања фирме на 

пословном простору врши и Одељење за инспекцијске 

послове Градске управе града Бора. 

  

Члан 15. 

Казном у износу од 300.000 динара казниће се 

за прекршај правно лице које поступи супротно 

одредбама члана 8. став 1. и 2. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 25.000 динара и одговорно лице у 

правном лицу.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 80.000 динара и предузетник. 

 

Члан 16. 

Новчаном казном у износу од 300.000 динара 

казниће се за прекршај правно лице које поступи 

супротно одредбама члана 13. ове одлуке.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 25.000 динара и одговорно лице у 

правном лицу.  

За прекршај из става 1. овог члана казниће се 

новчаном казном од 80.000  динара и предузетник.  

Члан 17. 

Ступањем на снагу ове одлуке, престаје да 

важи Одлука о локалним комуналним таксама 

(''Службени лист општине Бор'', бр. 3/15-пречишћен 

текст, 3/15, 27/15, 21/16  и 28/17). 

Члан 18. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у ''Службеном листу града Бора''. 

 

Број: 434-6/2018-I 

У Бору, 28. децембра 2018. године 

 

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА 

                                                                                              

   ПРЕДСЕДНИК, 

           Драган Жикић, с.р. 

 

Т А Р И Ф А  

 ЛОКАЛНИХ  КОМУНАЛНИХ  ТАКСИ 

 

Тарифни број 1. 

А) 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:  

1. За правна лица која су према Закону којим 

се уређује рачуноводство сврстана у велика правна 

лица у смислу Закона којим се уређује рачуноводство а 

обављају делатност: 

1)банкарства, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала, и пружања 

коцкарских услуга  - 609.343  динара,  

2) осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским производима, 

производње цемента, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга и ноћних барова и дискотека - 

522.294  динара, 

2. За правна лица која су према Закону којим 

се уређује рачуноводство сврстана у средња правна 

лица у смислу Закона којим се уређује рачуноводство а 

обављају делатност: 

1)банкарства, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала, и пружања 

коцкарских услуга  - 326.433  динара, 

2) осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским производима, 

производње цемента, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга и ноћних барова и дискотека - 

282.908 динара, 

3. За правна лица која су према Закону којим 

се уређује рачуноводство сврстана у мала правна лица 

у смислу Закона којим се уређује рачуноводство а 

обављају делатност: 

1)банкарства, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала, и пружања 

коцкарских услуга  - 208.916  динара,  

2) осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 



трговине на велико дуванским производима, 

производње цемента, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга и ноћних барова и дискотека - 

182.802 динара. 

4. За правна лица која су према Закону којим 

се уређује рачуноводство сврстана у микро правна 

лица и предузетници, а обављају делатност 

банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским производима, 

производње цемента, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала, и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека - 87.381 

динара. 

Б) Правна лица која су према Закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица (осим правних лица која обављају делатност: 

банкарства, осигурања имовине и лица, производње и 

трговине нафтом и дериватима нафте, производње и 

трговине на велико дуванским производима, 

производње цемента, поштанских, мобилних и 

телефонских услуга, електропривреде, казина, 

коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 

коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 

фирмарину плаћају на годишњем нивоу, у износу од 

169.744 динара; 

 В) Правна лица која су према Закону којим се 

уређује рачуноводство разврстана у средња, мала и 

микро правна лица и предузетници која имају 

годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим 

правних лица која обављају делатност: банкарства, 

осигурања имовине и лица, производње и трговине 

нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на 

велико дуванским производима, производње цемента, 

поштанских, мобилних и телефонских услуга, 

електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 

барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем 

нивоу у износу од 87.381 динара;  

 Износ обавезе, утврђене у Тарифном броју 1, 

под А, Б и В, за екстра зону износи 100% обавезе, за 

прву зону износи 95% обавезе, за другу зону износи 

90% обавезе, а за трећу зону износи 80% обавезе. 

 

Напомена уз тарифни број 1: 

1. Плаћање комуналне таксе за истицање 

фирме на пословном простору, врши се по решењу 

Oдељења пореске администрације Градске управе града 

Бора, у 12 једнаких месечних рата.  Обвезник је дужан 

да доспеле обавезе по решењу за текућу годину плаћа у 

року, до 15. 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. Обвезници таксе на фирму који обављају 

више делатности за које су прописани различити 

износи, плаћају таксу за делатност за коју је одређен 

највећи износ. 

3. За делатности које нису таксативно 

наведене, такса се плаћа према сличној-сродној 

делатности за коју је предвиђена такса у Тарифном 

броју 1. 

 4. Таксени обвезници су дужни да Одељењу 

пореске администрације Градске управе града Бора, 

поднесу доказе о свим променама од значаја за 

утврђивање таксене обавезе, најкасније до 30. 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.  

5. Олакшице-ослобађања:  

а) 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 чија се делатност сматра 

уметничким и старим занатима, односно пословима 

домаће радиности;  

б) Правним лицима и предузетницима са 

седиштем у Бору који обављају своју делатност у 

пословним јединицама или продајним објектима на 

подручју Града Бора, за сваку наредну пословну 

јединицу или продајни објекат такса се утврђује у 

висини од 20% прописане таксе овом Тарифом;  

в) Правним лицима са седиштем ван Града 

Бора, који обављају своју делатност у пословним 

јединицама или продајним објектима на подручју Града 

Бора, за сваку пословну јединицу или продајни објекат 

такса се утврђује у висини од 100% од прописаног 

износа овом Тарифом, за један објекат, а у висини од 

20% прописане таксе за сваки наредни објекат, осим за 

делатност поштанских услуга такса се утврђује у 

висини од 10% прописане таксе за објекте у II и III 

зони. 

 

Тарифни број 2. 

  Износ локалне комуналне таксе за држање 

моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина, која се плаћа 

приликом регистрације возила утврђује се у следећим 

износима:  

1) за теретна возила: 

- за камионе до 2 т носивости - 1.730 динара,  

- за камионе од 2 т до 5 т носивости - 2.300 

динара,  

- за камионе од 5 т до 12 т носивости – 4.020 

динара,  

- за камионе преко 12 т носивости - 5.740 

динара; 

  2) за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле) - 570 динара;  

 

3) за путничка возила: 

  - до 1.150 цм3 - 570 динара, 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 - 1.140 динара,  

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 - 1.720 динара,  

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 - 2.300 динара, 

 - преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 - 3.470 динара, 

  - преко 3.000 цм3 - 5.740 динара; 

 

  4) за мотоцикле:  

- до 125 цм3 - 460 динара,  



- преко 125 цм3 до 250 цм3 - 680 динара, 

- преко 250 цм3 до 500 цм3 - 1.140 динара, 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 - 1.390 динара,  

 преко 1.200 цм3 - 1.720 динара; 

 

  5) за аутобусе и комби бусеве - 50 динара по 

регистрованом седишту;  

 

6) за прикључна возила: теретне приколице, 

полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

  - 1 т носивости - 460 динара, 

- од 1 т до 5 т носивости - 800 динара, 

- од 5 т до 10 т носивости – 1.090 динара, 

  - од 10 т до 12 т носивости - 1.500 динара, 

- носивости преко 12 т - 2.300 динара; 

  

7) за вучна возила (тегљаче):  

- чија је снага мотора до 66 киловата - 1.720 

динара, 

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата - 

2.300 динара,  

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата - 

2.900 динара, 

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - 

3.470 динара, 

- чија је снага мотора преко 177 киловата - 

4.610 динара; 

  

8) за радна возила, специјална адаптирана 

возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела - 

1.140 динара.  

 

Напомена уз тарифни број 2: 

 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 3. 

1. За држање средстава за игру (''забавне игре'') 

утврђује се такса сразмерно времену коришћења, и то 

дневно: 

- по апарату за забавне игре, по зонама 

 Екстра 

зона 

I зона II зона III 

зона 

дневно/динара 60 55 50 40 

 

 Напомена уз тарифни број 3: 

 Под забавним играма у смислу овог тарифног 

броја сматрају се игре на рачунарима, симулаторима, 

видео-аутоматима, флиперима и другим сличним 

направама које се стављају у погон помоћу новца или 

жетона, као и пикадо, билијар и друге сличне игре, у 

којима се учествује уз наплату, а у којима учесник не 

може остварити добитак у новцу, стварима, услугама 

или правима, већ право на једну или више бесплатних 

игара исте врсте.      

2. Таксу из овог тарифног броја плаћа 

корисник простора у коме се држи (приређује) забавна 

игра, на основу задужења од стране Одељења пореске 

администрације Градске управе града Бора. 

3. Обвезник је дужан да таксу из овог тарифног броја 

плаћа до 15. у месецу за претходни месец. 

 

П Р И Ј А В А 

ЗА ЛОКАЛНУ КОМУНАЛНУ ТАКСУ НА 

ИСТАКНУТУ ФИРМУ 

 

I   ПОДАЦИ О ПОРЕСКОМ ОБВЕЗНИКУ 

НАЗИВ_________________________________________

_ 

АДРЕСА (СЕДИШТЕ) 

________________________________________________

_ 

ПИБ   

________________________________________________

_ 

 

МАТИЧНИ 

БРОЈ___________________________________________

__ 

 

ШИФРА 

ДЕЛАТНОСТИ__________________________________

__ 

 

Датум почетка обављања 

делатности_________________ 

Одговорно 

лице___________________________________ 

Особа за контакт 

__________________________________ 

Број телефона____________________________________ 

Текући 

рачун______________________банка___________                       

____________________банка_____________________ 

ВЕЛИЧИНА ПРАВНОГ ЛИЦА: 

 -предузетник           -микро          -мало            -средње            

-велико 

II ПОДАЦИ О ИСТИЦАЊУ ФИРМЕ НА 

ПОСЛОВНОМ ПРОСТОРУ 

1. Обвезник је регистрован у:                  -стан                                        

-локал 

Адреса__________________________________________ 

бр.___________спрат______ 

локал___________________ 

Број телефона у објекту  

___________________________ 

Обвезник има истакнуту фирму                 -ДА (датум од 

када)___________________________________________

__ 

       2.  Обвезник има издвојену пословну јединицу        -

стан                 -локал  



Назив нове пословне јединице 

_______________________________________________ 

Адреса__________________________      бр.________     

спрат______ локал_______ 

Број телефона у пословном простору  

________________________________________________

_ 

Обвезник има истакнуту фирму              -ДА (датум од 

када)___________________________________________

__ 

 

Прилози: 

 Фотокопија решења Агенције за привредне 

регистре 

 Финансијски извештај за предходну годину и 

 Одлука о разврставању  

 

Н А П О М Е Н А : 

________________________________________________

_ 

________________________________________________

_ 

 

Дана_____________        

 

   ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ 

                ______________________ 

 

 


