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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 
ОПШТИНА БОГАТИЋ 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 
Број:   
Датум: 
Б o г а т и ћ  
 
 
На основу члана 7.  и члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени 
гласник РС'', бр. 62/06, 47/2011 и  93/2012),и члана 46.Статута Општине Богатић 
(Службени лист општине“ број 29/2008, 19/2010,20/2012) Скупштина општине Богатић,  
на седници одржаној дана 21.12.2012. донела је: 

 
 

О  Д  Л  У  К  У 
 

О КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

Члан 1. 
 Комуналне таксе плаћају се за коришћење права, предмета и услуга, и то : 

 
1. Истицање фирме на пословном простору;  
2. Коришћење рекламних паноа укључујући истицање и исписивање фирме ван   
    пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне   
    самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.);  
3. Држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила  
    и машина; 
4. 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; 
5. Држање средстава за игру (,,забавне игре''); 
6. Коришћење слободних површина за  кампове, постављање шатора или друге објекте   
    привременог коришћења    
7. Заузеће јавне површине  грађевинским материјалом и за извођење грађевинских 
радова 
 

 
Члан 2. 

Висина комуналних такса утврђена је у Таксеној тарифи, која је саставни део ове 
Одлуке. 
 

Члан 3. 
 Рок за плаћање комуналне таксе је : 
1. за таксу из тар. бр. 1. – квартално (до 15.02,15.05,15.08.и15.11.); 
2.за таксу из тар.бр.2. и 4.-при добијању дозволе, односно од почетка коришћења, ако 
дозвола није издата ; 
3. за таксу из тар.бр. 3. – при регистрацији возила. 
4. за таксу из тар. бр.5.- квартално (до 15.02,15.05,15.08.и15.11.) ; 
5. за таксу из тар.бр. 6. и 7.- при добијању дозволе, односно од почетка коришћења, ако 
дозвола није издата ; 
 

Члан 4. 
Комуналне таксе наплаћују :  
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1.   таксу из тар. бр. 1. – Одељење за привреду,финансије и имовинско- правне         
послове,Одсек за ЛПА ; 

2. . таксу из тар. бр,. 2.- Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 
3.   таксу из тар. бр 3.- надлежни орган МУП-а при регистрацији возила 
4.   таксу из тар. бр. 4- орган који издаје дозволу 
5.   таксу из тар. бр. 5- Одељење за привреду, финансије и имовинско- правне 

послове 
6.   таксу из тар. бр. 6. и 7.-  Дирекција за грађевинско земљиште, путеве и изградњу 

 
 Организација и органи који су дужни да наплаћују таксу, воде евиденцију 
обвезника таксе са подацима о задужењу и наплати. 
                             
    

Члан 5. 
 Комуналне таксе су приход буџета Општине. 
 
 

Члан 6. 
 Ако не обрачуна и уплати комуналну таксу или не поднесе тачну и потпуну пореску 
пријаву или не пријави тачну промену података на начин и у роковима прописаним овом 
Одлуком, казниће се за прекршај новчаном казном: 

1. правно лице – од 10.000,00 до 50.000,00 динара, 
2. предузетник – од 10.000,00 до 25.000,00 динара, 
3. физичко лице и одговорно лице у правном лицу – од 5.000,00 до 15.000,00 

динара. 
. 
 
Ако мало правно лице благовремено не поднесе доказ о висини прихода у претходној 
години или ако не достави доказ о разврставању у средња или велика правна лица под 
условом да је било тих промена, казниће се за прекршај новчаном казном: 

1. правно лице – од 50.000,00 до 200.000,00 динара, 
2. физичко лице и одговорно лице у правном лицу – од 5.000,00 до 25.000,00 

динара. 
. 
 

         Члан 7. 
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи од Одлука о комуналним таксама 
(''Службени лист  града Шапца и општина Богатић,Владимирци и Коцељева“', бр.28/2011 
и бр. 9/2012). 
 

Члан 8. 
Ова Одлука ступа на снагу  даном доношења, а примењује се од 01.01.2013. године.     

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  Б О Г А Т И Ћ 
 

  Бр. _______________ од ____________________ године 
 
 
 
 
                       ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
 
                                                                                  ____________________________ 
                                                                                       Александар Илијашевић 
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ТАКСЕНА ТАРИФА 
 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 
 

Такса за истицање фирме на пословном простору  плаћа се у годишњем износу и 
то: 
 

та
ч
ка

 

п
о

д
та

ч
ка

  
делатност 

 
Такса у 

2013 

 
 

лимит 

 
Такса у 

2012 

 
 
1 

 
 
А 

 
ДЕЛАТНОСТ БАНКАРСТВА 

Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

300.000,00 

10 просечних 
зарада 
 
 
366.500,00 

 
 
 

150.000,00 
 
 
 
 

1 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва , радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

300.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
120.000,00 

1 В Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

250.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
120.000,00 

 
2 

 
А 

 
ДЕЛАТНОСТ ОСИГУРАЊА 

ИМОВИНЕ И ЛИЦА 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва,  радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

250.000,00 

 
 
 
 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
 
 
 
 
30.000,00 

2 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва , радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

250.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
30.000,00 
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2 В Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице  или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

200.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
30.000,00 

 
3 

 
А 

 
ДЕЛАТНОСТ ТРГОВИНЕ НАФТОМ И 

НАФТНИМ ДЕРИВАТИМА 
 

Велика правна лица 
Бензинске и друге пумпе са 
угоститељским простором 

250.000,00 

 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
80.000,00 

3 Б Средња правна лица 
Бензинске и друге пумпе са 
угоститељским простором 
 

250.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

80.000,00 

3 В Мала правна лица  
 
Бензинске и друге пумпе са 
угоститељским простором 

200.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
80.000,00 

3 Г Предузетници 
Бензинске и друге пумпе са 
угоститељским простором 150.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
80.000,00 

3 Д  
Велика правна лица 
Бензинске и друге пумпе  без 
угоститељског  простора 

250.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
80.000,00 

3 Ђ 
 

 
Средња правна лица 
Бензинске и друге пумпе без 
угоститељског простора 

250.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
80.000,00 

3 Е  
Мала  правна лица 
Бензинске и друге пумпе без 
угоститељског простора 

200.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
80.000,00 

3 Ж  
Предузетници 
Бензинске и друге пумпе без  
угоститељског простора 
 

150.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
80.000,00 

4 А  
ДЕЛАТНОСТ ТРГОВИНЕ НА ВЕЛИКО 

ДУВАНСКИМ ПРОИЗВОДИМА 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

 

 
 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
 
НИЈЕ 
БИЛО 
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4 Б  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
НИЈЕ  
БИЛО 

4 В  
Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице  или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
НИЈЕ 
БИЛО 

4 Г Предузетници који обављају 
делатност трговине дуванским 
производима на велико 

 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
НИЈЕ  
БИЛО 

5. А   
ДЕЛАТНОСТ ПОШТАНСКИХ УСЛУГА 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

200.000,00 

 
 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
 
 
 
80.000,00 

5 Б  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва или други облици 
преко којих обављају делатност 

200.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
80.000,00 

5 В  
Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице  или други облици 
преко којих обављају делатност 
 
 

80.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
30.000,00 

5 Г  
Предузетници који обављају 
делатност поштанских услуга  

30.000,00 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
НИЈЕ  
БИЛО 

6 А  
ДЕЛАТНОСТ МОБИЛНИХ И 

ТЕЛЕФОНСКИХ УСЛУГА 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва , радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

200.000,00 

 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
100.000,00 
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6 Б  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице  или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

200.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
100.000,00 

6 В  
Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице  или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

150.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
100.000,00 

6 Г  
Продавнице мобилне телефоније које 
нуде и продају пакета ТФ услуга за 
правна лица из тачке 5 подтачке А ове 
тарифе. 
 

50.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
НИЈЕ  
БИЛО 

6 Д  
Предузетници који обављају 
делатност продаје  пакета ТФ услуга 
укључујући и продају мобилних 
телефона за правна лица из тачке 5 
подтачке А ове терифе. 
 

50.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

НИЈЕ 
БИЛО 

7 А  
ДЕЛАТНОСТ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДЕ 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

350.000,00 

 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
150.000,00 

7 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

350.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
150.000,00 

7 В  
Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

300.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
150.000,00 
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8 А  
ДЕЛАТНОСТ КАЗИНА 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

200.000,00 

 
 
 
 
10 просечних 
зарада 
 
 
366.500,,00 
 

 
 
 
 
НИЈЕ  
БИЛО 
 
 
 
 
 

8 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

200.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00,00 

 
 
НИЈЕ 
БИЛО 
 

8 В Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

150.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

НИЈЕ 
БИЛО 

8 Г Предузетници и њихови издвојени 
пословни простори 

80.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
НИЈЕ 
БИЛО 

9 А  
ДЕЛЕТНОСТ КОЦКАРНИЦА 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

150.000,00 

 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

НИЈЕ  
БИЛО 

9 Б  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

150.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
НИЈЕ 
БИЛО 

9 В Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

НИЈЕ 
БИЛО 

9  
Г 

 
Предузетници и њихови издвојени 
пословни простори 80.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
НИЈЕ  
БИЛО 
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10 А  
ДЕЛАТНОСТ КЛАДИОНИЦА 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

100.000,00 

 
 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
 
 
20.000,00 

10 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.5000,00 

20.000,00 

10 В  
Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

80.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

20.000,00 

10 Г  
Предузетници и њихови издвојени 
пословни простори 

70.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

20.000,00 

11 А  
ДЕЛАТНОСТ ПРУЖАЊА 
КОЦКАРСКИХ УСЛУГА 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

100.000,00 

 
 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
 
 
НИЈЕ  
БИЛО 

11 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

НИЈЕ 
БИЛО 
 

11 В  
Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

80.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

НИЈЕ  
БИЛО 

11 Г Предузетници и њихови издвојени 
пословни простори 
 

70.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

НИЈЕ 
БИЛО 
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12 А  
ДЕЛАТНОСТ НОЋНИХ БАРОВА 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

100.000,00 

 
 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
 
 
50.000,00 

12 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

50.000,00 

12 В  
Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

80.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

50.000,00 

12 Г  
Предузетници и њихови издвојени 
пословни простори 
 

70.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

50.000,00 

13 А  
ДЕЛАТНОСТ ДИСКОТЕКА 

 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

 
 
 
10 просечних 
зарада 
366.500,00 

 
 
 
 
50.000, 00 

13 Б  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

100.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

50.000,00 

13 В Мала правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

80.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

50.000,00 

13 Г  
Предузетници и њихови издвојени 
пословни простори 
 
 
 
 

70.000,00 

10 просечних 
зарада 
366.500,00 

50.000,00 
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14 А ДЕЛАТНОСТ РУДНОГ БЛАГА И 
ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ И ПРЕРАДЕ 

ШЉУНКА 
 
Велика правна лица, њихове радне 
или пословне  јединице. 

100.000,00 

 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
100.000,00 

14 Б  
Средња правна лица, њихове радне 
или пословне  јединице. 

70.000,00 

2 
просечне 
зараде 
73.300,00 

100.000,00 

14 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 

70.000,00 

2 
просечне 
зараде 
73.300,00 

100.000,00 

15 А  
ДЕЛАТНОСТ КАБЛОВСКИХ 
ТЕЛЕВИЗИЈА И ИНТЕРНЕТ 

ПРОВАЈДЕРА 
 
Велика правна лица, њихове радне 
или пословне  јединице. 
 

100.000,00 

 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
12.000,00 
 
 
 

15 Б  
Средња правна лица, њихове радне 
или пословне  јединице. 
 
 

70.000,00 

2 
просечне 
зараде 
73.300,00 

12.000,00 

15 В  
Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара је 

70.000,00 

2 
просечне 
зараде 
73.300,00 

12.000,00 

 
16 

 
А 

 
 

ДЕЛАТНОСТ ТРГОВИНЕ 
 
Велика правна лица, њихове радне 
или пословне  јединице. 
 

100.000,00 

 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
30.000,00 

16 Б  
Средња правна лица, њихове радне 
или пословне  јединице. 

70.000,00 

2 
 просечне 
зараде 
73.300,00 

30.000,00 

16 В  
Мала  правна лица ако имају годишњи 
приход преко 50.000.000,00 динара је 

60.000,00 
2 просечне 
зараде 
73.300,00 

30.000,00 

16 Г  
Предузетници који имају  годишњи 
приход преко 50.000.000,00 динара 

50.000,00 
2 просечне 
зараде 
73.300,00 

7.000,00 
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17 А  
ДЕЛАТНОСТ УГОСТИТЕЉСТВА               

( ХОТЕЛИ И МОТЕЛИ) 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
 
18.000,00 

17 Б  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

70.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

18.000,00   

17 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 

50.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

18.000,00 

17 Г  
ДЕЛАТНОСТ УГОСТИТЕЉСТВА              

( РЕСТОРАНИ ) 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

80.000,00 

 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
 
НИЈЕ 
БИЛО 

17 Д Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

60.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
НИЈЕ  
БИЛО 

17 Ђ Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 

50.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
10.000,00 

 
 
18 

 
 
А 

 
 

ДЕЛАТНОСТ ТУРИЗМА 
( туристичке агенције) 

 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

80.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
12.000,00 
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18 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

60.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
12.000,00 

18 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 50.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
12.000,00 

19 А  
ДЕЛАТНОСТ САОБРАЋАЈА 

( јавни линијски превоз) 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

100.000,00 

 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
30.000,00 

19 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

70.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

30.000,00 

19 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 
 

60.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

2.000,00 

19 Г  
ДЕЛАТНОСТ САОБРАЋАЈА 

( ванлинијски превоз) 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
30.000,00 

19 Д  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

70.000,00 

 
 
2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
 
30.000,00 

19 Ђ Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 
 

60.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

2.000,00 
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19 Е  
ДЕЛАТНОСТ САОБРАЋАЈА 

( теретни саобраћај- 
аутопревозници) 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

100.000,00 

 
 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
 
18.000,00 

19 Ж Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

70.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

18.000,00 

19 З Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 
 

60.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

2.000,00 

20 А  
ДЕЛАТНОСТ АРХИТЕКТОНСКИХ, 

ПРОЈЕКТАНТСКИХ И 
ИНЖЕЊЕРСКИХ АКТИВНОСТИ 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

100.000,00 

 
 
 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
 
 
12.000,00 

20 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

70.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
12.000,00 

20 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 
 

60.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

12.000,00 

21 А  
ДЕЛАТНОСТ ГРАЂЕВИНАРСТВА 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
30.000,00 
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21 Б  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

70.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

30.000,00 

21 В  
Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 

70.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

2.000,00 

22 А  
ПРОИЗВОДНЕ ДЕЛАТНОСТИ 
( сектор Ц области 10-32 по 

класификацији делатности осим 
тачке 14 ове тарифе) 

Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 

100.000,00 

 
 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
 
25.000,00 

22 Б  
Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

70.000,00 

 
2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
25.000,00 

22 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 
МЛИНАРИ 
КАМЕНОРЕСЦИ 

70.000,00 
50.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
2.000,00 
 
60.000,00 
30.000,00 

23 А  
ДЕЛАТНОСТ ИНФОРМИСАЊА 

 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

80.000,00 

 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
18.000,00 

23 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 

60.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

18.000,00 

23 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00 динара. 
 
 

40.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

2.000,00 
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24 А  
СТРУЧНЕ,НАУЧНЕ,ИНОВАЦИОНЕ 

И ТЕХНИЧКЕ ДЕЛАТНОСТИ 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 
 

100.000,00 

 
 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
109.950,00 

 
 
 
 
 
 
 
18.000,00 

24 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 
 

70.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

18.000,00 

24 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00  
ВЕТЕРИНАРСКА ДЕЛАТНОСТ 

30.000,00 

2 просечне 
зараде 
73.300,00 

2.000,00 
 
15.000,00 
8.000,00 
6.000,00 

25 А  
 
      ОСТАЛА ДЕЛАТНОСТ 
 
Велика правна лица, њихове 
експозитуре, филијале, 
представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 
 
 
 

80.000,00 

 
 
 
 
 
3 просечне 
зараде 
 
109.950,00 

 
 
 
 
 
 
18.000,00 

 Б Средња правна лица њихове 
експозитуре, филијале 
,представништва, радне јединице, 
пословне јединице или други облици 
преко којих обављају делатност 
 
 

60.000,00 

 
 
 
2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
 
 
 
18.000,00 

 В Мала  правна лица и предузетници ако 
имају годишњи приход преко 
50.000.000,00  
 

50.000,00 

 
 
2 просечне 
зараде 
73.300,00 

 
 
2.000,00 

 
Утврђивање и наплату таксе из тарифног броја 1. врши Одељење за привреду, 
финансије и имовинско- правне послове, Одсек за Локалну пореску администрацију у 
складу са Законом о пореском поступку и пореској администрацији. 
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НАПОМЕНА: 
 
          Обвезници плаћања комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору 
под условима из ове Одлуке су сва правна лица и предузетници који су уписани у 
надлежни регистар Агенције за привредне регистре, а имају седиште на територији 
општине Богатић или обављају делатност на територији општине Богатић. 

Обвезник таксе дужан је да најкасније до 01. марта текуће године, односно у року 
од 30 дана од дана почетка обављања делатности поднесе пријаву Одсеку за ЛПА  о 
називу фирме и броју фирми подложних такси, одлуку о разврставању, у смислу закона 
којим се уређује рачуноводство као и осталим подацима од значаја за одређивање 
висине таксе, ради доношења решења. 

Обвезник је дужан да Одсеку поднесе пријаву о свакој промени  од значаја за 
утврђивање таксе, у року од 15 дана од дана настанка промене. 

Протеком рока Одсек надлежан за утврђивање, наплату и контролу изворних 
прихода доноси решење о обавези плаћања таксе по  службеној дужности. 

Под истакнутом фирмом, сматра се сваки истакнути назив или име, које упућује 
на то да правно или физичко лице обавља делатност, без обзира где је фирма 
истакнута на пословном простору. 
            Пословном просторијом у смислу ове Одлуке ради плаћања комуналне таксе 
сматра се сваки простор који је наведен у регистрационој пријави и регистрован у 
Агенцији за привредне регистре као седиште правног лица или предузетника. 
  

 
            Таксу из овог Тарифног броја не плаћају државни органи  и  организације, органи 
и организације Општине, јавне установе, политичке и друштвене организације и 
удружења грађана, лица која се баве старим занатима, уметничким занатима и домаћом 
радиношћу , као и правна лица која су у поступку стечаја, ликвидације или 
реструктуирања.  
            Таксу из овог Тарифног броја не плаћају предузетници који су привремено 
одјављени код Агенције за привредне регистре. 
            Обавеза плаћања комуналне таксе из тарифног броја 1 престаје са даном 
брисања привредног субјекта из регистра Агенције. 
           За други и сваки наредни пословни објекат  истог обвезника такса за истакнуту 
фирму се умањује за 50%. 
            Првим објектом сматра се објекат који је наведен у регистрационој пријави и који 
је уписан у регистар Агенције за привредне регистре.  
 Ако је седиште обвезника ван територије општине Богатић, првим објектом сматра 
се онај објекат на територији општине Богатић који је први наведен у пријави обвезника, 
односно онај објекат за који је прописана највиша такса ако обвезник није поднео 
пријаву.  
       
 

ТАРИФНИ БРОЈ 2. 
 

Такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на објектима и просторијама који припадају 
јединици локалне самоуправе ( коловози,троторари,зелене површине и слично),плаћа 
се  годишње (плаћа се дневно срамзмерно времену коришћењу рекламног паноа) и   

1. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у СРЕДЊА правна лица,као и ПРЕДУЗЕТНИЦИ И МАЛА ПРАВНА ЛИЦА  
КОЈА ИМАЈУ ГОДИШЊИ ПРИХОД ПРЕКО 50.000.000 динара (осим предузетника и 
правних лица која обављају делатности: банкарства, осигурања имовине и лица, 
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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): 

                                  Дневно:                                                     Максимално годишње:        
                                  динара                                                                  динара 
                                                    
          Пано:                  18,08                                                                  6.600,00       
          Билборд:         136,99                                                                50.000,00 
      

2. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у ВЕЛИКА  правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: 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): 
 
                                   Дневно:                                                    Максимално годишње:        
                                   динара                                                                  динара 
                                                    
          Пано:                  21,92                                                                  8.000,00       
          Билборд:         150,68                                                                55.000,00 
      
    

3. За правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство 
разврстана у ВЕЛИКА, СРЕДЊА  и МАЛА правна лица, у смислу  закона којим се уређује 
рачуноводство и ПРЕДУЗЕТНИЦИ, а који обављају  делатности: 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: 

 
                                              Дневно:                                                    Максимално годишње:        
                                   динара                                                                  динара 
                                                    
          Пано:                  27,40                                                                10.000,00       
          Билборд:         158,90                                                                58.000,00 
      
     
 Наплату таксе из овог тарифног броја врши Дирекција за грађевинско земљиште, 
путеве и изградњу општине Богатић. 

        Под истакнутом и исписаном фирмом, сматра се сваки истакнути, односно исписан 
назив или име на објекту и простору који припада општини и који  упућује на то да 
правно и  физичко лице обавља делатност. 

Таксу из тарифног става 2. ове одлуке не плаћају предузетници и мала правна 
лица (осим предузетника и правних лица који обављају делатности: 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, 
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кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека),а 
имају годишњи приход до 50.000.000 динара. 

 
Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка коришћења 

рекламних паноа или истицања и исписивања фирме ван пословног простора, поднесе 
пријаву Дирекцији за грађевинско земљиште, путеве и изградњу општине Богатић  и 
достави  податке од значаја за одређивање висине таксе, ради доношења решења, а 
исту су дужни уплатити у року од осам дана од дана пријема решења о утврђивању 
таксе. 

 
Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја 

обвезник је дужан да пријави Дирекцији најкасније три дана пре дана настанка промене. 
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за плакате хуманитарних, културних и 

спортских организација и установа чији је оснивач Општина Богатић. 
 
 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 3 

 
 

Такса за држање моторних, друмских и прикључних возила осим 
пољопривредних возила и машина 

 
Такса за држање моторних, друмских и прикључних  возила осим пољопривредних 
возила и машина плаћа се годишње  приликом регистрације  возила и то:  
  
 
 
 
1) за теретна возила:  
    - за камионе до 2 т носивости до 1.500 динара,  
    - за камионе од 2 т до 5 т носивости до 2.000 динара,  
    - за камионе од 5 т до 12 т носивости до 3.500 динара,  
    - за камионе преко 12 т носивости до 5.000 динара;  
 
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) до 500 динара; 
 
3) за путничка возила: 
    - до 1.150 cm3 до 500 динара,  
    - преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3 до 1.000 динара,  
    - преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3 до 1.500 динара,  
    - преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3 до 2.000 динара,  
    - преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3 до 3.000 динара,  
    - преко 3.000 cm3 до 5.000 динара;  
 
4) за мотоцикле:  
    - до 125 cm3 до 400 динара,  
    - преко 125 cm3 до 250 cm3 до 600 динара,  
    - преко 250 cm3 до 500 cm3 до 1.000 динара,  
    - преко 500 cm3 до 1.200 cm3 до 1.200 динара,  
    - преко 1.200 cm3 до 1.500 динара;  
 
5) за аутобусе и комби бусеве до 50 динара по регистрованом седишту;  
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6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне         
приколице  за превоз одреĎених врста терета:  
   - 1 т носивости до 400 динара,  
   - од 1 т до 5 т носивости до 700 динара,  
   - од 5 т до 10 т носивости до 950 динара,  
   - од 10 т до 12 т носивости до 1.300 динара, 
   - носивости преко 12 т до 2.000 динара;  
 
7) за вучна возила (тегљаче):  
   - чија је снага мотора до 66 киловата до 1.500 динара,  
   - чија је снага мотора од 66 - 96 киловата до 2.000 динара,  
   - чија је снага мотора од 96 - 132 киловата до 2.500 динара,  
   - чија је снага мотора од 132 - 177 киловата до 3.000 динара,  
   - чија је снага мотора преко 177 киловата до 4.000 динара;  
 
8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће 
забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела до 1.000 динара.  
 
Локалну комуналну таксу по овом тарифном броју наплаћује надлежни орган МУП при 
регистровању возила. 
 
 
 
 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 
 
Такса 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; 
 
           Такса за коришћење простора на јавним површинама испред штанда или поред 
пословних просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 
публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности, плаћа се такса 
сразмерно времену коришћења по сваком целом или започетом квадратном метру 
заузетог простора дневно и то: 
 
 
1.За коришћење површине испред или поред пословне просторије: 
  -у првој зони насеља Богатић и то: 
  -ужи део.........................................................................................................16,50 
  -шири део......................................................................................................11,00 
  -остали делови насеља Богатић................................................................  8,80 
  -на сеоском подручју......................................................................................8,80 
  -бензинске пумпе............................................................................................8,80 
 
2. Такса за коришћење јавне површине: 
  - на тротоарима..............................................................................................33,00 
  - на пијацама..................................................................................................22,00 
  - на вашарима................................................................................................55,00 
  - на осталим местима....................................................................................27,50 
 
 
Наплату таксе из овог тарифног броја врши Дирекција за грђевинско земљиште, 



  

 
 

Страна 20 од 22 

 

                                                               15350 Богатић, Мике Витомировића 1, Србија 

                                                              тел:+381.15.7786 126, факс:+381.15.7786 174 
                                                                                                e-mail: opstina@bogatic.rs 

                                                                                                           web: www.bogatic.rs 

путеве и изградњу општине Богатић  и ЈКП „Богатић“ из Богатића, а на сеоском подручју 
врши Месна заједница. 
 
 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 
 
Такса за држање средстава за игру („забавне игре“) 
 
Такса за држање средстава за игру плаћа плаћа се годишње. 
 

- Томболе..........................................................................33.000,00 
- Билијар..........................................................................   7.700,00 
- Стони фудбал и флипери...............................................3.850,00 
- Рингишпил........................................................................7.700,00 
- Спортске кладионице....................................................99.000,00 
- Аутомати за игру на срећу, по аутомату.....................11.000,00 
-  

Таксу из овог тарифног броја не плаћају спортске организација осим таксе на спортске 
кладионице. 
Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја  врши Одељење за привреду, 
финансије и имовинско-правне послове у складу са Законом о пореском поступку и 
пореској администрацији. 

Таксу из овог тарифног броја плаћа држалац средстава за игру.  

Обвезник таксе дужан је да најкасније три дана пре дана почетка држања средстава за 
игру поднесе пријаву Одељењу и достави податке од значаја за одређивање висине 
таксе, ради доношења решења, а исту су дужни уплатити у року од осам дана од дана 
пријема  решења о утврђивању таксе. 
 

Сваку промену која се тиче основа или висине обавезе из овог тарифног броја 
држалац је дужан да пријави Одељењу за привреду, финансије и имовинско- правне 
послове општине Богатић.  
 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 6. 
 

Такса за коришћење слободних површина за  кампове, постављање шатора или 
друге објекте привременог коришћења 

 
Таксе за коришћење слободних површина за камповање или друге облике привременог 
коришћења плаћа се дневно по једном метру квадратном заузете површине, осим за 
потребе извиђача,школа и осталих организација......................................................19,80.  
 
Наплату таксе из овог тарифног броја врши Дирекција за грађевинско земљиште, путеве 
и изградњу општине Богатић у поступку одобравања површине за коришћење. 
 
 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 7. 
 

Такса за заузеће јавне површине  грађевинским материјалом и за извођење 
грађевинских радова 
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Такса за коришћење јавних површина за истовар шљунка, цигле, блокова и осталог 
грађевинског материјала, плаћа се дневно по једном метру квадратном заузете 
површине, 
и то: .....................................................................................................................................5,50. 
 
Наплату таксе из овог тарифног броја врши Дирекција за грађевинско земљиште, путеве 
и изградњу општине Богатић у поступку одобравања површине за коришћење. 
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О б р а з л о ж е њ е 

ПРАВНИ ОСНОВ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 32. став 1. 
тачке 3. и 13. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/07), 
члану 6. став 1. тачка 3. и члановима 11, 15, 15а, 15б. и 15в Закона о 
финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник РС'' број 62/2006,47/2011 
и 93/2012) и члану 46. Статута општине Богатић („Сл. лист града Шапца и 
општина Богатић,  Владимирци и Коцељева бр. 29/2008,19/2010 и 20/2012). 

Чланом 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи је прописано да 
скупштина општине утврђује стопе изворних прихода општине, као и начин и 
мерила за одређивање висине локалних такси и накнада, а чланом 32. став 1. 
тачка  13. Закона о локалној самоуправи прописано је да скупштина општине у 
складу са законом утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који 
општини припадају по закону. 

Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник 
РС'' број 62/2006,47/2011 и 93/2012) утврђено је који приходи припадају јединици 
локалне самоуправе, док је у ставу 1. тачком 3. наведена локална комунална 
такса. 

Чланом 11. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да 
скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне комуналне таксе 
за коришћење права, предмета и услуга, те да се за коришћење права, предмета 
и услуга из става 1. овог члана не може уводити посебна накнада.  

Члановима 15, 15а, 15б. и 15в. одређено је за шта се локалне комуналне 
таксе могу уводити, као и која правна лица и предузетници не плаћају локалну 
комуналну таксу, односно прописани су највиши износи за комуналне таксе за 
она лица која комуналну таксу плаћају.   

Чланом 46.  Статута општине Богатић („Сл. лист града Шапца и општина 
Богатић,  Владимирци и Коцељева бр. 29/2008,19/2010 и 20/2012), прописано је 
да Скупштина општине у складу са законом утврђује општинске таксе и друге 
локалне приходе који општини припадају по закону. 
  Општинска управа- Одсек за Локалну пореску администрацију, као 
обрађивач и предлагач материјала  које доноси Скупштина општине Богатић, 
припремио је нацрт Одлуке о комуналним таксама и доставио је Општинском 
већу општине Богатић  у даљу надлежност. 
 Општинско веће општине Богатић, као овлашћени орган за предлагање 
аката које разматра и доноси Скупштина општине Богатић, на седници одржаној 
______________ године утврдило је предлог Одлуке о комуналним таксама и 
предлаже Скупштини општине Богатић да је донесе као у предлогу материјала за 
седницу. 
 
 
 

                                                                             ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 
                                                                                       ОПШТИНЕ БОГАТИЋ 
 
 
  


