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Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, на седници
пдржанпј дана 18. 12. 2009. гпдине, разматрала
је захтев Oснпвне щкпле „Митрппплит
Михаилп“ брпј I 01-610-10/09 пд 17. 12. 2009.
гпдине, па је, с тим у вези, а на пснпву шлана 90.
став 2. Закпна п пснпвама система пбразпваоа и
васпитаоа („Службени гласник РС“, брпј 72/09)
и шлана 127. Статута ппщтине Спкпбаоа
(Службени лист ппщтине Спкпбаоа”, брпј
3/2008), дпнела

На пснпви шлана 6. 7. и 11. Закпна п
финансираоу лпкалне сампуправе (Службени
гласник РС“ брпј 62/2006) и шлана 16. став 1.
ташка 5. Статута ппщтине Спкпбаое („Службени
лист oпщтинe Спкпбаоа“, брпј 3/08) , Скупщтина
ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана
18. 12. 2009 гпдине, дпнела је

ПДЛУКУ

Члан 1.

I
ПРЕКИДА СЕ пбразпвнп-васпитни рад у Пснпвнпј
щкпли „Митрппплит Михаилп“ Спкпбаоа, ппшев
пд 21. 12. 2009. гпдине, закљушнп са 08. 01.
2010. гпдине.

Пвпм Пдлукпм увпде се лпкалне кпмуналне
таксе (у даљем тексту: кпмуналне таксе) кпје
плаћају правна и физишка лица за кприщћеое
права, предмета и услуга на теритприји ппщтине
Спкпбаоа и утврђује се висина, плакщице,
рпкпви и ппступак за утврђиваое и наплату
кпмуналних такси.

II
Пву Пдлуку пбјавити у „Службенпм листу
ппщтине Спкпбаоа“.

ПДЛУКУ
П ЛПКАЛНИМ КПМУНАЛНИМ ТАКСАМА ЗА
ТЕРИТПРИЈУ ППШТИНЕ СПКПБАОА

Члан 2.
Кпмунална такса плаћа се за:

I Брпј:610-10/2009
У Спкпбаои, 18. 12. 2009. гпдине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило

1.Истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру;
2.Истицаое и исписиваое фирме ван ппслпвнпг
прпстпра на пбјектима и прпстприма кпји
припадају ппщтини Спкпбаоа (кплпвпзи,
трптпари, зелене ппврщине и сл.);
3.Држаое мптпрних друмских и прикљушних
впзила, псим ппљппривредних впзила и
мащина;
4.Кприщћеое витрина ради излагаоа рпбе ван
ппслпвних прпстприја;
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5.Држаое и кприщћеое шамаца и сплавпва на
впди, псим шамаца кпје кпристе прганизације
кпје пдржавају и пбележавају плпвне путеве;
6.Држаое рестпрана и других угпститељских и
забавних пбјеката на впди;
7.Држаое кућних и егзптишних живптиоа;
8.Кприщћеое прпстпра на јавним ппврщинама
или испред ппслпвних прпстприја у ппслпвне
сврхе, псим ради прпдаје щтампе, коига и
других публикација, прпизвпда старих и
уметнишких заната и дпмаће радинпсти;
9.Држаое средстава за игру – „забавне игре“
(билијар, тпмбпла, стпни нпгпмет, забавнп
стрелищте, рингищпил, дешји аутпмпбили,
тпмбплина и сл.);
10.Држаое музишких уређаја и приређиваое
музишкпг прпграма у угпститељским пбјектима;
11.Кприщћеое рекламних панпа;
12.Кприщћеое прпстпра за паркираое
друмских мптпрних и прикљушних впзила на
уређеним и пбележеним местима;
13.Кприщћеое пбале у ппслпвне и билп кпје
друге сврхе;
14.Заузеће јавних ппврщина грађевинским
материјалпм и за извпђеое грађевинских
радпва.
Кпмуналне таксе не плаћају се за кприщћеое
права, предмета и услуга пд стране државних
пргана и прганизација, пргана и прганизација
теритпријалне аутпнпмије и јединица лпкалне
сампуправе и устанпва према кпјима ппщтина
Спкпбаоа врщи правп псниваша.
Члан 3.
Пбвезник кпмуналне таксе јесте кприсник
права, предмета и услуга за шије кприщћеое је
прпписанп плаћаое кпмуналне таксе.
Члан 4.
Таксена пбавеза из шлана 3. пве Пдлуке настаје
данпм ппшетка кприщћеоа права, предмета или
услуга за шије кприщћеое је прпписанп плаћаое
кпмуналне таксе.
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Таксена пбавеза траје дпк траје кприщћеое
права, предмета или услуга.

Члан 5.
Висина кпмуналних такси утврђује се у дневнпм
или гпдищоем изнпсу, Таксенпм тарифпм
лпкалних кпмуналних такси ( у даљем тексту:
Таксена тарифа), кпја је саставни деп пве
Пдлуке.
На теритприји ппщтине Спкпбаоа кпмунална
такса се плаћа у разлишитпј висини, зависнп пд
врсте делатнпсти, ппврщине и технишкпупптребних карактеристика пбјеката и пп
делпвима теритприје, пднпснп у зпнама у
кпјима се налазе пбјекти, предмети или врще
услуге за кпје се плаћа кпмунална такса.
Ппис зпна са границама је саставни деп пве
Пдлуке.
Члан 6.
Ппщтинска управа
утврђује, наплаћује и
кпнтрплище кпмуналне таксе из пве Пдлуке,
прекп надлежних служби и инспекција.
Члан 7.
Кпмуналне таксе из шлана 2. став 1. ташка
4.,8.,9.,10.,11.,13. и 14. пве Пдлуке утврђују се у
дневнпм изнпсу, а из шлана 2. став1. ташка
1.,2.,3.,5.,6., 7., и 12. у гпдищоем изнпсу.
Члан 8.
Пбвезници кпмуналне таксе кпја се наплаћује у
гпдищоем изнпсу дужни су да ппднесу пријаву
за утврђиваое пбавезе пп пснпву кпмуналне
таксе надлежнпм пргану, најкасније дп 15.
марта у гпдини за кпју се врщи утврђиваое
таксе, пднпснп у рпку пд 15 дана пд дана
кприщћеоа права, предмета и услуга за кпје је
уведена кпмунална такса.
Пбвезник кпмуналне таксе из шлана 2. ст.1.
ташка 1. пве Пдлуке, кпји у тпку гпдине ппшне са
пбављаоем делатнпсти, дужан је да ппднесе
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пријаву за утврђиваое кпмуналне таксе у рпку
пд 15 дана пд дана регистрпваоа делатнпсти.
Пбвезник кпмуналне таксе дужан је да сваку
насталу прпмену кпја се тише оегпве пбавезе
пријави надлежнпм пргану у рпку пд 15 дана пд
дана настанка прпмене.
Члан 9.
Утврђиваое кпмуналне таксе за истицаое
фирме на ппслпвнпм прпстпру из шлана 2. ст.1
ташка 1. пве Пдлуке врщи се дп 15.-пг априла
гпдине за кпју се врщи утврђиваое кпмуналне
таксе.
Утврђиваое кпмуналне таксе за пбвезнике из
шлана 8. став 2. пве Пдлуке врщи се у рпку пд 30
дана пд дана пријема пријаве, пднпснп пд дана
сазнаоа надлежнпг пргана за настанак таксене
пбавезе.
Рпкпви за утврђиваое кпмуналних такси из
шлана 2. ташка 1. дп 14. пве Пдлуке, псим
кпмуналних такси из става 1. и 2. пвпг шлана
прпписују се Таксенпм тарифпм.
Члан 10.
Правна и физишка лица, кприсници права,
предмета и услуга за кпје је уведена кпмунална
такса , псим пбвезника из шлана 2. став 1. у
пбавези су да пд надлежнпг пргана Ппщтинске
управе прибаве пдпбреое.
Прган кпји издаје пдпбреое не мпже истп
издати дпк кприсник не плати кпмуналну таксу
унапред за месец дана.
За дпбијаое пдпбреоа из става 1. пвпг шлана
мпрају бити испуоени закпнпм прпписани
услпви за пбављаое делатнпсти.
Пбавеза дпбијаоа пдпбреоа важи и за
кприснике кпји су пвпм Пдлукпм пслпбпђени
плаћаоа кпмуналне таксе.

СТРАНА 3

рпк пбвезнику за дпбијаое пдпбреоа и
плаћаое кпмуналне таксе.
Акп у пстављенпм рпку из става1 пвпг шлана
пбвезник не прибави пдпбреое надлежнпг
пргана и не уплати утврђени изнпс кпмуналне
таксе, спрпвещће се ппступак принудне наплате.
Кприсницима кпји не испуоавају пбавезе у
ппгледу дпбијаоа пдпбреоа и плаћаоа
кпмуналне таксе надлежна инспекција има
правп да ускрати даље кприщћеое права,
предмета и услуга за кпје је утврђена пбавеза
плаћаоа кпмуналне таксе.
Члан 12.
Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да
важи Пдлука п лпкалним кпмуналним таксама
(„Службени лист ппщтине Спкпбаоа“ , брпј
6/2008).
Члан 13.
Пва пдлука ступа на снагу 01.01.2010.гпдине, а
пбјавиће се у „Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа“.

I Брпј:011-28/2009
У Спкпбаои, 18. 12. 2009. гпдине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ОПШТИНЕ

ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило

ТАКСЕНА ТАРИФА ЛПКАЛНИХ
КПМУНАЛНИХ ТАКСИ

Члан 11.
Тарифни брпј 1.
Надлежна
инспекција Ппщтинске управе
записникпм, на лицу места, пбавещтава
пбвезнике плаћаоа кпмуналне таксе, псим
пбвезника из тарифних брпјева 1., 2. и 3.
Таксене тарифе, п пбавези и рпкпвима плаћаоа
кпмуналне таксе сагласнп пвпј Пдлуци, пставља

За истицаое фирме на ппслпвнпм прпстпру
такса се утврђује гпдищое, а плаћа кварталнп и
тп дп 15.02;15.05;15.08 и 15.11 текуће гпдине пп
делатнпстима и зпнама:
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I. ППЉППРИВРЕДА, ЛПВ И ШУМАРСТВП
1. ППЉППРИВРЕДА
01- Ппљппривреда, лпв и пдгпварајуће услужне
активнпсти (щифре делатнпси: 01110, 01121,
01122, 01123, 01131, 01132, 01133, 01210, 01220,
01230, 01240, 01250, 01300, 01411, 01412, 01413,
01420, 01500. ) ...........................8.094,00
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156 - Прпизвпдоа млинских прпизвпда, скрпба
и прпизвпда пд скрпба (щифре делатнпсти
:15610,15620)
а) екстра зпнa…......30.353,00
б) прва зпна ..........20.235,00
ц) друга зпна.........10.118,00
д) трећа зпна и сепска
насеља...................7.082,00

2. ШУМАРСТВП
02 - Узгпј и искприщћаваое щума и
пдгпварајуће услужне активнпсти (щифра
делатнпсти:02010) ………………..511.200,00
- Услуге у узгпју и искприщћаваоу щума (
щифра делатнпсти : 02020)....................12.141,00
3. РИБАРСТВП
05 – Улпв рибе;мрещћеое и узгпј рибе у
рибоацима;услуге у рибарству ( щифре
делатнпсти: 05011, 05012,05020)…………..8.094,00
II. ВАЂЕОЕ РУДА И КАМЕНА
10 - Вађеое камeнпг и мркпг угља и лигнита;
вађеое тресета (щифре делатнпсти: 10100,
10201, 10202, 10300)…………….……607.050,00
14 - Вађеое псталих руда и камена ( щифре
делатнпсти:14110, 14120, 14130, 14210, 14220,
14300, 14401, 14402, 14500)………….50.540,00
III. ИНДУСТРИЈА
15,6 -Прпизвпдоа прехрамбених прпизвпда,
пића и дувана (щифре делатнпсти:15310 -15330,
15410-15430, 15710, 15720, 15821, 15850, 15870,
15880,
15890,
15910
-15982,
16001,
16002)………………………...12.141,00
151,2 –Прпизвпдоа, пбрада и кпнзервисаое
меса и прпизвпда пд меса (щифре
делатнпсти:15110, 15120,
15130,15200)……………….12.141,00
155 - Прерада и кпнзервисаое млека (щифра
делатнпсти:15510, 15520)…………….20.235,00

158 –Прпизвпдоа псталих прехрамбених
прпизвпда –Пекарске радое (щифра делатнпсти
:15811)
а) екстра зпна....20.235,00
б) прва зпна .....12.141,00
ц) друга зпна ......7.082,00
д) трећа зпна и сепска насеља.... ..5.059,00
Прпизвпдоа
свежих
кплаша
и
других
некпнзервисаних
прпизвпда
пд
теста
Ппсластишаре (щифра делатнпсти :15812)
а) екстра зпнa........30.353,00
б) прва зпна ........20.235,00
ц) друга зпна........10.118,00
д) трећа зпна и сепска
насеља.....................7.082,00
- Прпизвпдоа двппека, кпнзервисанпг пецива,
кплаша и других кпнзервисаних
прпизвпда пд теста-кпра (щифра делатнпсти
15822).............................10.118,00
Прерада шаја и кафе (щифра
делатнпсти:15860)………….30.353,00
17- Прпизвпдоа текстила и текстилних
прпизвпда (щифре делатнпсти:
17110-17170, 17210-17250, 17300, 17401-17404,
17510-17540, 17600, 17710,
17720) ……………..12.141,00
18 - Прпизвпдоа пдевних предмета ( щифре
делатнпсти: 18100, 18210 -18240,
18300)................... 12.141,00
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19 - Прерада кпже и прпизвпдоа предмета пд
кпже (щифре делатнпсти: 19100, 19200,1930119303)…………………….12.141,00
20 - Прерада дрвета и прпизвпда пд дрвета
(щифре делатнпсти:20101, 20102, 20200-20400,
20510, 20521, 20522 )…………………12.141,00
21 - Прпизвпдоа целулпзе, папира и прпизвпда
пд папира (щифре делатнпсти:
21110-21250)..........................12.141,00
22 - Издавашка делатнпст и щтампаое (щифре
делатнпсти: 22110-22150, 2221022250)......15.176,00
24 -Прпизвпдоа хемијских прпизвпда (щифре
делатнпсти: 24110-24700)……..15.176,00
25 -Прпизвпдоа прпизвпда пд гуме и
пластишних маса (щифре делатнпсти: 2511025240)…..14.991,00
26- Прпизвпдоа прпизвпда пд псталих
неметалних минерала (щифре
делатнпсти:26110-26820)………12.141,00
28 - Прпизвпдоа стандардних металних
прпизвпда,псим мащина и уређаја(щифре
делатнпсти:28110-28750)…….12.141,00
30 -Прпизвпдоа канцеларијских и рашунских
мащина (щифре делатнпсти: 30010,
30020)……..10.118,00
31 - Прпизвпдоа електришних мащина и апарата
(щифре делатнпсти: 31100-31622)……….10.118,00
33 -Прпизвпдоа медицинских, прецизних и
пптишких иструмената, сатпва и шаспвника
(щифре делатнпсти:33101-33500)……..12.141,00
36 - Прпизвпдоа на другпм месту неппменута
(щифре делатнпсти: 36110-36633)……..12.141,00
37 - Рециклажа (щифре
делатнпсти:37100,37200)………10.118,00
IV. ПРПИЗВПДОА И СНАБДЕВАОЕ
ЕЛЕКТРИЧНПМ ЕНЕРГИЈПМ, ГАСПМ И ВПДПМ
40 - Прпизвпдоа и снабдеваое електришнпм
енергијпм (щифре делатнпсти :4010140300)………1.278.000,00
41- Сакупљаое, прешищћаваое и дистрибуција
впде (щифра делатнпсти: 41000)……..40.470,00

СТРАНА 5

V. ГРАЂЕВИНАРСТВП
45 - Радпви у грађевинарству (щифре делатнпст
: 45110-45500 псим щифри 45310, 45340, 45420,
45330 и 45410) 24.282,00
45 – Радпви у грађевинарству (щифре
делатнпсти 45310, 45340, 45420, 45330 и
45410)..............12,141,00
VI.ТРГПВИНА НА ВЕЛИКП И ТРГПВИНА НА МАЛП;
ППРАВКА МПТПРНИХ ВПЗИЛА, МПТПЦИКЛА И
ПРЕДМЕТА ЗА ЛИЧНУ УППТРЕБУ И
ДПМАЋИНСТВП
50 - Пдржаваое и пправка мптпрних впзила и
мптпцикла (щифре делатнпсти: 50200, 50402
а) екстра зпна......20.235,00
б) прва зпна.....12.141,00
в) друга зпна........10.118,00
г) трећа зпна.....8.094,00
- Прпдаја делпва за мптпрна впзила и
мптпцикле (щифре делатнпсти: 50300,
50401)….10.118,00
Тргпвина на малп мптпрним гпривима (щифра
делатнпсти:50500)……101.175,00
51 – Тргпвина на великп и ппсредпваое у
тргпвини, псим тргпвине мптпрним впзилима и
мптпциклима (щифре делатнпсти:51110-51190,
51210-51250, 51310-51390, 51410-51470, 5151051570, 51610-51660, 51700)
а) екстра зпнa...........30.353,00
б) прва зпна ..........20.235,00
ц) друга зпна.........10.118,00
д) трећа зпна и сепска
насеља..................7.082,00
52 - Тргпвина на малп, псим тргпвине мптпрним
впзилима и мптпциклима; пправка предмета за
лишну упптребу и дпмаћинствп (щифре
делатнпсти:52110, 52120, 52210-52260, 52330,
52410-52480, 52500, 52610, 52630)
а) екстра зпна ......30.353,00
б) прва зпна .........20.235,00
ц) друга зпна......10.118,00
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д) трећа зпна и сепска насеља ........ ...7.082,00
52 - Тргпвина на малп, псим тргпвине мптпрним
впзилима и мптпциклима; пправка предмета за
лишну упптребу и дпмаћинствп (щифре
делатнпсти : 52270, 52310, 52320)
а) екстра зпна ........20.235,00
б) прва зпна ....12.141,00
ц) друга зпна ........7.082,00
д) трећа зпна и сепска насеља .......... .....5.059,00
Тргпвина на малп на тезгама и пијацама (щифра
делатнпсти: 52620)....10.118,00
Пправка предмета за лишну упптребу и
дпмаћинствп (щифре делатнпсти: 52710, 52721,
52722, 52730, 52740).................................7.082,00
VII. ХПТЕЛИ И РЕСТПРАНИ
55 - Хптели и мптели (щифре
делатнпсти:55110,55120)
а) зпна ппсебних прирпдних
вреднпсти..............101.175,00
б) екстра зпна..........80.940,00
ц) прва зпна......50.588,00
д) друга зпна.............. 30.353,00
- Пдмаралищта са пружаоем услуга исхране
и смещтаја (щифре делатнпсти: 55231-55233)
а) зпна ппсебних прирпдних
вреднпсти..........40,470,00
б) екстра зпна.........30.353,00
в) прва зпна..............20.235,00
г) пстале зпне............ 15.176,00
- Камппви и друге врсте смещтаја
(щифределатнпсти:55220) ..........10.118,00
- Барпви, нпћни барпви, кафане, пивнице,
винарнице и друге угпститељске јединице у
кпјима се тпше алкпхплна пића (щифра
делатнпсти 55400)
а) екстра зпна.............35.411,00
б) прва зпна......................20.235,00
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в) друга зпна..........................12.141,00
г) трећа зпна.........................10.118,00
- Рестпрани и друге угпститељске јединице у
кпјима се прпдаје храна, кап и прпдаја пића,
евентуалнп уз неки вид забаве (щифра
делатнпсти 55300)
а) екстра зпна..............20.235,00
б) прва зпна..................12.141,00
в) друга зпна...................10.118,00
г) трећа зпна....................8.094,00
VIII.САПБРАЋАЈ, СКЛАДИШТЕОЕ И ВЕЗЕ
60 - Превпз путника у друмскпм и градскпм
сапбраћају
(щифре делатнпсти:60211, 60212).....20.235,00
- Такси превпз
(щифра делатнпсти:60220)........12.141,00
-Пстали превпз путника у друмскпм и
градскпм сапбраћај (щифре делатнпсти: 60230,
60240)….20.235,00
- Превпз рпбе у друмскпм сапбраћају (щифре
делатнпсти: 60250)….20.235,00
63 - Складищта и стпварищта (щифре
делатнпсти: 63110, 63120)……..50.588,00
- Пдржаваое и нега кпла (щифра
делатнпсти:63211).......... 10.118,00
- Услуге у друмскпм сапбраћају - паркинг
прпстпри (щифра делатнпсти:
63214)……20.235,00
- Делатнпст путнишких агенција и
турпператпра;ппмпћ туристима на другпм месту
неппменута
(щифра делатнпсти:63300)…… 15.176,00
- Активнпст других ппсредника у сапбраћају
(щифра делатнпсти:63400)……. 10.118,00
64 - Ппщтанске активнпсти (щифра
делатнпсти:64110)…..255.600,00
- Телекпмуникације (щифра
делатнпсти:64200)…….1.278.000,00
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IX. ФИНАНСИЈСКА ППСРЕДПВАОА
65 –Финансијскп ппсредпваое, псим псигураоа
и пензијских фпндпва- банкарске прганизације
(щифре делатнпсти:65110, 65121)
- Филијале………805.140,00
- Ппслпвне јединице……. 670.950,00
- Експпзитуре……… 603.855,00
- Шалтери……….. 402.570,00
- Штедипнице (щифре делатнпсти:65122,
65123)……..93.933,00
- Псталп финансијскп ппслпваое и ппсредпваое
псим ппсредпваоа кпје врще мпнетарне
институције -лизинг, пбављаое платнпг прпмета
(щифре делатнпсти:65210-65232)……..212.468,00
66 - Псигураое и пензијски фпндпви, псим
пбавезнпг спцијалнпг псигураоа (щифре
делатнпсти:66010-66030)…….212.468,00
67 – Ппмпћне активнпсти у финансијскпм
ппсредпваоу
(щифре делатнпсти: 67130, 67200) …….14.701,00
X.АКТИВНПСТИ У ВЕЗИ СА НЕКРЕТНИНАМА,
ИЗНАЈМЉИВАОЕ И ППСЛПВНЕ АКТИВНПСТИ
70 - Активнпсти у вези са некретнинама (щифра
делатнпсти:70110, 70120, 70200, 70310,
70320)……….15.176,00
71 - Изнајмљиваое мащина и ппреме (щифре
делатнпсти:71100, 71210, 71310-71340,
71400)……..15.176,00
72 - Кпмпјутерске и српдне активнпсти (щифре
делатнпсти:72100, 72200, 72300 , 72400, 72500,
72600)…….15.176,00
74 – Пстале ппслпвне активнпсти
- Адвпкатски ппслпви (щифре делатнпсти:74111,
74112)…….30.353,00
-Рашунпвпдствени и коигпвпдствени ппслпви и
ппслпви кпнтрпле; саветпдавни
ппслпви у вези са ппрезпм (щифра
делатнпсти:74120)………8.094,00
- Кпнсалтинг и меначмент ппслпви (щифра
делатнпсти:74140)...............10.118,00
-Архитектпнске и инжеоерске активнпсти и
технишки савети (щифре делатнпсти:7420174204)……. 20.235,00
- Технишкп испитиваое и анализа (щифра
делатнпсти 74300) ……..30.353,00
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- Фптпграфске услуге
(щифре делатнпсти:74810)...............15.176,00
- Пстале ппслпвне активнпсти, на другпм месту
неппменуте
(щифра делатнпсти :74840)……….10.118,00
XI. ПБРАЗПВАОЕ
80 - Делатнпст щкпла за впзаше (щифра
делатнпсти :80410)………15.176,00
-Пбразпваое пдраслих и пстала пбразпваоа
(щифра делатнпсти:80420)………..15.176,00
XII. ЗДРАВСТВЕНИ И СПЦИЈАЛНИ РАД
85 – Здравствени и спцијални рад
- Делатнпст бплница
(щифра делатнпсти:85110, 85120)……30.353,00
- Стпматплпщка пракса (щифра
делатнпсти:85130)……..15.176,00
- Медецинска рехабилитација (щифра
делатнпсти:85141, 85142)……..15.176,00
- Ветеринарске активнпсти (щифра
делатнпсти:85200)…….. 10.118,00
XIII. ПСТАЛЕ КПМУНАЛНЕ, ДРУШТВЕНЕ И ЛИЧНЕ
УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНПСТИ
90 - Пдстраоиваое птпадака, смећа, санитарне
и слишне активнпсти (щифра
делатнпсти:90000)…….40.470,00
91 - Делатнпст прганизација на бази ушлаоеоа
(щифре делатнпсти:91110, 91120, 91200, 91310,
91320, 91330)…….10.118,00
92 - Кинематпграфија и видеп активнпсти
(щифре делатнпсти: 92110, 92120 ,
92130……………..10.118,00
- Радип и телевизијске активнпсти (щифре
делатнпсти:92200)……..151.762,00
- Пстале забавне активнпсти на другпм месту
неппменуте (щифра делатнпсти:
92330,92340,92610,92622)...........10.118,00
- Кпцкаое и клађеое (щифра
делатнпсти:92710)……………125.294,00
93 - Пстале услужне активнпсти (щифре
делатнпсти: 93010-93050)...............10.118,00
95- Приватна дпмаћинства са заппсленим
лицима.......................................1.000,00
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НАППМЕНА:
1.За делатнпсти у пквиру щифре кпје нису
ппбрпјане
примеоују
се
таксе
из
класификаципнпг брпја слишне делатнпсти.
2. Ппд фирмпм у смислу пве пдлуке,
ппдразумева се сваки истакнути назив или име
кпје упућује на тп да правнп или физишкп лице
пбавља пдређену делатнпст.
Акп се на једнпм ппслпвнпм пбјекту налази
вище истакнутих фирми истпг пбвезника, такса
се плаћа самп за једну фирму.
За сваки издвпјени прпстпр ван седищта фирме
плаћа се такса за истицаое фирме ппјединашнп.
Кпмунална такса утврђена на нашин из пвпг
тарифнпг брпја плаћа се за сваку фирму,
пднпснп назив без пбзира да ли је и где је
истакнут и у кпм пблику.
ПЛАКШИЦЕ: Пбвезници се пслпбађају плаћаоа
кпмуналне таксе из пвпг тарифнпг брпја зависнп
пд следећих услпва:
I Време ппшетка пбављаоа делатнпсти:
1.Пбвезници
кпји
птппшну
пбављаое
делатнпсти пслпбађају се пбавезе плаћаоа
таксе за прву гпдину ппслпваоа у изнпсу пд
100%.
2.Пбвезници кпји у другпј гпдини ппслпваоа
заппщљавају најмаое 3 радника пслпбађају се
плаћаоа 50% пд висине лпкалне кпмуналне
таксе за пвај тарифни брпј. Захтев за умаоеое
кпмуналне таксе за фирмарину ппднпси се у
децембру месецу уз дпстављаое пптврде из
ПИП фпнда.
3.Пбвезници кпји у трећпј гпдини ппслпваоа
заппщљавају најмаое 3 радника пслпбађају се
плаћаоа 25% пд висине лпкалне кпмуналне
таксе за пвај тарифни брпј. Захтев за умаоеое
кпмуналне таксе за фирмарину ппднпси се у
децембру месецу уз дпстављаое пптврде из
ПИП фпнда.
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II Брпј птвпрених нпвих радних места
1. Пбвезници кпји птппшну делатнпст и заппсле
пд 10 дп 20 радника пд кпјих најмаое 70%
имају пријављенп пребивалищте на теритприји
ппщтине Спкпбаоа, најмаое у трајаоу пд 3
гпдине, а кпји су регистрпвани кап незаппслени
кпд Наципналне службе заппщљаваоа у
ппщтини Спкпбаоа (дпказује ппслпдавац
спискпм нпвпзаппслених, фптпкппијама лишних
карата нпвпзаппслених и пптврдпм Наципналне
службе заппщљаваоа) пслпбађају се плаћаоа
кпмуналне таксе за фирмарину на перипд пд 2
гпдине.

2. Пбвезници кпји птппшну делатнпст и заппсле
пд 21 дп 30 радника пд кпјих најмаое 70%
имају пријављенп пребивалищте на теритприји
ппщтине Спкпбаоа, најмаое у трајаоу пд 3
гпдине, а кпји су регистрпвани кап незаппслени
кпд Наципналне службе заппщљаваоа у
ппщтини Спкпбаоа (дпказује ппслпдавац
спискпм нпвпзаппслених, фптпкппијама лишних
карата нпвпзаппслених и пптврдпм Наципналне
службе заппщљаваоа) пслпбађају се плаћаоа
кпмуналне таксе за фирмарину на перипд пд 3
гпдине.
3. Пбвезници кпји птппшну делатнпст и заппсле
прекп 30 радника пд кпјих најмаое 70% имају
пријављенп пребивалищте на теритприји
ппщтине Спкпбаоа, најмаое у трајаоу пд 3
гпдине, а кпји су регистрпвани кап незаппслени
кпд Наципналне службе заппщљаваоа у
ппщтини Спкпбаоа (дпказује ппслпдавац
спискпм нпвпзаппслених, фптпкппијама лишних
карата нпвпзаппслених и пптврдпм Наципналне
службе заппщљаваоа) пслпбађају се плаћаоа
кпмуналне таксе за фирмарину на перипд пд 4
гпдине.
III Брпј пријављених радника
Пбвезник- предузетник кпји има најмаое 5
заппслених радника у календарскпј гпдини
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пстварује плакщицу у изнпсу пд 20% пд
прпписане фирмарине укпликп дпкаже да је у
целпј календарскпј гпдини, пп месецима, имап
најмаое 5 заппслених.
Захтев за умаоеое кпмуналне таксе за
фирмарину ппднпси се у децембру месецу уз
дпстављаое пптврде из ПИП фпнда.
Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју не
плаћа се за истицаое фирме кпја представља
дешја и пмладинска пдмаралищта,
за
прпдавнице у селима Језерп, Нпвп Селп,
Раденкпвац, Левпвик и Церпвица, кап и за старе
занате ( щустерски, пинтерски, кпвашки, ткашки и
сл.).
Кпмунална такса за истицаое фирме на
ппслпвнпм прпстпру са сталним седищтем у
сепским насељима, плаћа се у изнпсу кап за
трећу зпну у Спкпбаои.
Дп дпнпщеоа рещеоа за наредну гпдину
пбвезник је дужан да плаћа квартални изнпс
кпмуналне таксе у висини утврђенпг кварталнпг
изнпса из претхпднпг перипда.
За време трајаоа привремене пдјаве
делатнпсти, пбвезник кпмуналне таксе плаћа
кпмуналну таксу пп пвпм тарифнпм брпју.
Тарифни брпј 2
За истицаое и исписиваое фирме ван
ппслпвнпг прпстпра на пбјектима и прпстприма
кпји припадају Ппщтини Спкпбаоа (кплпвпзи,
трптпари, зелене ппврщине и сл.), плаћа се
такса за сваку ппјединашнп истакнуту фирму ван
ппслпвнпг прпстпра где се делатнпст пбавља.
Такса из пвпг тарифнпг брпја плаћа се у
изнпсима и на нашин прпписан за плаћаое таксе
на фирму из тарифнпг брпја 1.
Тарифни брпј 3
За држаое мптпрних друмских и прикљушних
впзила, псим ппљппривредних впзила и
мащина, плаћа се кпмунална такса, гпдищое и
тп за:
1.Аутпбусе и пмбибусе.............................2.663,00
2.Теретна мптпрна впзила ( камипни и
камипнети) и специјална впзила намеоена за
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превпз пдређенпг терета према нпсивпсти, пп
једнпј тпни нпсивпсти........639,00
3.Теретна мптпрна впзила-сандушари, према
нпсивпсти, пп једнпј тпни
нпсивпсти........................ 266,00
4.прикљушна впзила (прикплице, специјалне
прикплице за превпз) према нпсивпсти, пп
једнпј тпни нпсивпсти.................. 671,00
5.Прикљушна впзила-сандушари према
нпсивпсти, пп једнпј тпни
нпсивпсти............................ 266,00
6.Путнишке аутпмпбиле и кпмбинпвана впзила
према раднпј запремини мптпра пп впзилу:
a)дп 900цм3...................671,00
b)пд 900 дп 1.350цм3...............799,00
c)пд 1.351 дп 1.800 цм3............1.038,00
d)пд 1.801 дп 2.500цм3.........2.023,00
e)пд 2.501 дп 3.150цм3..................... 3.195,00
f)прекп 3.150цм3.................3.834,00
7.Прикљушна впзила путнишких аутпмпбила за
пдмпр и камппваое.............639,00
8.Мптпцикле према раднпј запремини мптпра
пп мптпциклу:
a)дп 125цм3.................................240,00
b)пд 125 дп 250цм3...........367,00
c)пд 250 дп 500цм3...................... 431,00
d)пд 500 дп 1000цм3..........767,00
e)прекп 1000цм3................1.118,00
9.Специјална впзила ( радне
мащине).....................6.390,00
НАППМЕНА:
1.Такса из пвпг тарифнпг брпја плаћа се
приликпм регистрације мптпрних друмских и
прикљушних впзила, а наплаћује је прган кпји
врщи регистрацију впзила.
Прган кпји врщи регистрацију мптпрних
друмских и прикљушних впзила не мпже
их регистрпвати дпк пбвезник не плати таксу пп
пвпм тарифнпм брпју.
2.Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју не
плаћа се за впзила Впјске Србије, Пплиције,
санитетска впзила, впзила хитне ппмпћи, впзила
Црвенпг крста, специјална впзила (путнишка
впзила и мптпцикле) впјних инвалида, цивилних
инвалида рата и инвалида рада са 80% или
вище прпцената телеснпг пщтећеоа, кпја имају
за ппследицу несппспбнпст дпоих екстремитета
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за 60% или вище прпцената акп им впзилп
служи за оихпв лишни превпз.
Тарифни брпј 4
За кприщћеое витрина ради излагаоа рпбе ван
ппслпвних прпстприја, плаћа се кпмунална такса
свакпг целпг или заппшетпг квадратнпг метра
хпризпнталне ппврщине витрине, дневнп у
изнпсу пд:
a)Екстра зпна.................. 85,00
b)Прва зпна..................... 53,00
c)Друга зпна.................... 32,00
d)Трећа зпна……………….... 16,00
НАППМЕНА:
Кпмуналну таксу из пвпг тарифнпг брпја
наплаћује прган ппщтинске управе кпји издаје
пдпбреое за кприщћеое витрина, а акп је
витрина ппстављена без пдпбреоа, ппсебним
рещеоем пбавезује се излагаш рпбе да уплати
кпмуналну таксу.
Укпликп пбвезник не ппступи пп таквпм
рещеоу, надлежни прган спрпвещће ппступак
принудне наплате.
Витрине се мпгу ппстављати
у щирини
ппстпјећег ппслпвнпг пбјекта и без икаквпг
удаљеоа пд истпг.
Тарифни брпј 5
За држаое и кприщћеое шамаца и сплавпва на
впди, псим шамаца кпје кпристе прганизације
кпје пдржавају и пбележавају плпвне путеве,
гпдищое ................... 213,00
НАППМЕНА:
Кпмуналну таксу из пвпг тарифнпг брпја
пбвезник плаћа приликпм дпбијаоа пдпбреоа
за држаое шамаца и сплавпва на впди.
Укпликп се пбјекти држе без пдпбреоа и без
плаћаоа кпмуналне таксе, надлежни прган
дпнеће ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа
таксе.
Акп се не ппступи пп тпм рещеоу надлежни
прган за наплату спрпвещће ппступак принудне
наплате.
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Тарифни брпј 6

За држаое рестпрана и других угпститељских и
забавних пбјеката на впди утврђује се
кпмунална
такса
у
гпдищоем
изнпсу............................5.325,00
НАППМЕНА:
Такса из пвпг тарифнпг брпја плаћа се приликпм
дпбијаоа пдпбреоа, кпје издаје надлежни
прган Ппщтинске управе за ппслпве защтите
живптне средине.
Укпликп се пбјекти држе без пдпбреоа и без
плаћаоа кпмуналне таксе, надлежни прган
дпнеће ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа
таксе.
Акп се не ппступи пп тпм рещеоу надлежни
прган за наплату спрпвещће ппступак принудне
наплате.
Тарифни брпј 7
За држаое кућних и егзптишних
живптиоа.........106,00
НАППМЕНА:
Такса
пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се
приликпм вакцинације кућних живптиоа
ветеринарскпј станици кпја два пута у месецу
уплаћује кпмуналну таксу на жирп рашун
ппщтине Спкпбаоа.
Кпмуналну таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћају
самп власници кућних живптиоа кпји имају
пребивалищте
на
теритприји
ппщтине
Спкпбаоа.
Тарифни брпј 8
За кприщћеое прпстпра на јавним ппврщинама
или испред ппслпвних прпстприја у ппслпвне
сврхе, псим ради прпдаје щтампе, коига и
других публикација, прпизвпда старих и
уметнишких заната и дпмаће радинпсти, пд
свакпг целпг или заппшетпг метра квадратнпг
кприщћенпг прпстпра, утврђује се такса дневнп
и тп:
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1.За пбављаое ппслпвне делатнпсти ( излагаое
и прпдају рпбе, прпизвпда и другпг запремаоа
прпстпра ) – маои мпнтажни пбјекти, ппкретни
привремени пбјекти - тезге, стплпви, скаре,
апарати за сладплед, апарати за кпкице,
расхладне кпмпре и други лакп ппкретни
пбјекти за излагаое и прпдају рпбе на малп и
врщеое занатских услуга:
a)екстра зпна (мермернп щеталищте)..... 319,00
b)прва зпна ............ 106,00
c)друга зпна ............ 53,00
d)трећа зпна ............................ 16,00
2.За излагаое и прпдају рпбе и прпизвпда
испред сппственпг ппслпвнпг прпстпра:
a)екстра зпна (мермернп щеталищте) ...
37,00
b)прва зпна ............
21,00
c)друга зпна ..........
16,00
d)траћа зпна ...........
11,00
3.За пбављаое угпститељске делатнпсти испред
ппслпвних прпстприја (летое бащте):
a)екстра зпна (мермернп щеталищте) ........ 37,00
b)прва зпна ............................... 21,00
c)друга зпна ............ 16,00
d)трећа зпна ............... 11,00
.
4. За запремаое јавних ппврщина у дане
ващара и других манифестација:
а)
за ппљппривредне прпизвпде
дневнп..................... 50,00
б) за излагаое занатских и псталих прпизвпда
дневнп.............. 80,00
ц) за пружаое угпститељских услуга у
пбјектима
- велишине дп 100 м2 пп м2
дневнп..............20,00
- велишине прекп 100 м2 пп м2
дневнп............... 10,00
- скаре дп 2 м2 пп кпмаду ........ 150.00
д)
за забавне игре пп м2
дневнп..................10,00
За запремаое јавних ппврщина у дане ващара у
центру града таксе из претхпднпг става
увећавају се 100%.
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НАППМЕНА:
1. Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју
плаћа се дп 15. у месецу за претхпдни месец, на
пснпву задужеоа надлежнпг пргана Ппщтинске
управе, а пп претхпднп издатпм пдпбреоу
Ппщтинске управе.
2. За запремаое јавних ппврщина из ташке 2.
пвпг тарифнпг брпја ппстављаое билп каквих
уређаја за излагаое и прпдају рпбе мпже се
врщити самп у щирини ппслпвнпг прпстпра и уз
пбјекат.
3. За кприщћеое прпстпра на јавним
ппврщинама из ташке 1., 2. и 3. пвпг тарифнпг
брпја (мермернп щеталищте), на предлпг
Пдељеоа за урбанизам, стамбенп-кпмуналне
делатнпсти и грађевинарствп, Скупщтина
ппщтине дпнпси Прпграм запремаоа прпстпра,
са графишким рещеоем партернпг уређеоа
целпг мермернпг щеталищта најкасније дп
краја фебруара текуће гпдине. Пре предлагаоа
Прпграма Скупщтини пбавезна је јавна
расправа.
4. За кприщћеое прпстпра на јавним
ппврщинама ( из ташке 1. пвпг тарифнпг брпја)
расписује се јавни кпнкурс, кпји се пдржава
најкасније дп 15-пг маја, а за перипд кпји не
мпже бити маои пд 4 месеца. Услпве кпнкурса,
са мерилима за дпдељиваое лпкације, утврђује
Кпмисија за сппвпђеое ппступка јавнпг
надметаоа у складу са Пдлукпм п кпмуналним
уређеоу на теритприји ппщтине Спкпбаоа,
пвпм Пдлукпм и Прпгрампм ппстављаоа
маоих мпнтажних пбјеката на јавним
ппврщинама( мермернпм щеталищту). У
услпвима мпра бити садржана и пбавеза п
плаћаоу таксе из тарифнпг брпја 2.
5. За запремаое јавне ппврщине мпра се
прибавити
пдпбреое.Прган
кпји
издаје
пдпбреое не мпже истп издати дпк кприсник не
измири пбавезе из претхпднпг перипда и не
закљуши угпвпр п закупу прпстпра на јавним
ппврщинама.
6. Када се утврди да јавна ппврщина
кпристи без пдпбреоа, кпмунална инспекција
на лицу места ускраћује правп кприщћеоа јавне
ппврщине и издаје ппсебнп рещеое п пбавези
плаћаоа кпмуналне таксе за све време
кприщћеоа прпстпра без пдпбреоа. Рещеое
дпнпси надлежни прган ппщтинске управе, а
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укпликп кприсник не ппступи пп рещеоу,
пднпснп не плати таксу у пстављенпм рпку,
надлежни прган спрпвещће ппступак принудне
наплате.
7.Таксе пп пвпм тарифнпм брпју плаћају се у
пдређенпм прпценту за пдређени перипд
гпдине и тп:
1. Пд 01.05. дп З0.06............................75%
тарифе,
2. Пд 01.07. дп 31.08........................ 100%
тарифе,
3. Пд 01.09. дп 31. 10...........................75%
тарифе,
4. Пд 01.11. дп З0. 04..........................50%
тарифе.
8. Предузеће кпме је ппверена делатнпст
пдржаваоа ващара дужнп је да кпмуналну таксу
пбрашуна и уплати на уплатни рашун Ппщтине у
рпку пд 5 дана пд дана пдржаваоа ващара уз
дпстављаое пбрашуна Ппщтинскпј управи.
9.Председник ппщтине Спкпбаоа је пвлащћен
да у време нпвпгпдищоих и бпжићних празника
и туристишких манифестација, на пдређени брпј
дана ппсебним закљушкпм пслпбпди кприснике
плаћаоа кпмуналне таксе пп пвпм тарифнпм
брпју.
Тарифни брпј 9
За држаое средстава за игру („забавне игре“)
утврђује се кпмунална такса за свакп средствп
дневнп, сразмернп времену држаоа и тп:
1.Приређиваое тпмбпле ..............
1.065,00
2.Рингищпили и дешји впз на щинама
....................................... 426,00
3.Дешји аутпмпбили и пстале направе за забаву
деце ............ 160,00
4.Трамбплина ............. 426,00
5.Забавна стрелищта, стпни нпгпмет, билијар и
мали аутпмпбили у луна парку ....... ...... 85,00
6.Аутпмати за игре на срећу ................... 319,00
7.Аутпмати за забавне игре ...............
96,00
8.Рашунари у играпницама ................. 32,00
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НАППМЕНА:
1. Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју
плаћа се сразмернп времену држаоа средстава
за игру, дп 15. у месецу за претхпдни месец.
Таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћа кприсник
прпстпра у кпме се држи (приређује) забавна
игра, на пснпву задужеоа пд стране надлежнпг
пргана Ппщтинске управе, а пп претхпднп
издатпм увереоу Ппщтинске управе.
За лица кпја држе средства за игру без
пдпбреоа надлежнпг пргана, на пснпву
записника кпмуналне инспекције, дпнпси се
ппсебнп рещеое п плаћаоу кпмуналне таксе.
Акп таквп лице не уплати кпмуналну таксу у
рпку пдређенпм рещеоем, надлежни прган
спрпвещће ппступак принудне наплате.
Тарифни брпј 10
За држаое музишких уређаја и привређиваое
музишкпг прпграма у угпститељским пбјектима
утврђује се кпмунална такса дневнп, за сваки
дан када се приређује музишки прпграм и тп:
хптели .................
319,00
рестпрани и пстали пбјекти ........
213,00
НАППМЕНА:
Таксу из пвпг тарифнпг брпја плаћа
угпститељскп предузеће, пднпснп угпститељ у
шијем се пбјекту приређује музишки прпграм, на
пснпву задужеоа надлежнпг пргана Ппщтинске
управе, а пп дпбијаоу пдпбреоа за
приређиваое музишкпг прпграма пд стране
Ппщтинске управе.
Такса из пвпг тарифнпг брпја плаћа се дп 15. у
месецу за претхпдни месец.
Укпликп се утврди да се музишки прпграм
приређује без пдпбреоа, надлежни прган
дпнеће ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа
кпмуналне таксе. Акп пбвезник не ппступи пп
рещеоу, пднпснп не плати кпмуналну таксу у
пстављенпм рпку, надлежни прган спрпвещће
ппступак принудне наплате.
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Тарифни брпј 11
За истицаое пбјава, пгласа и рекламних табли и
панпа на јавним ппврщинама и местима плаћа
се кпмунална такса и тп:
1. За пбјаве и пгласе дневнп............... 27,00
2.За рекламне табле и панпе:
- месешнп
а) екстра зпна (мермернп
щеталищте)..................................866,00
б) прва зпна ............................... 650,00
ц) друга зпна .....................487,00
д) трећа зпна ......................365,00
- гпдищое
а) екстра зпна (мермернп щеталищте)
.... ...4.000,00
б) прва зпна................ 3.000,00
ц) друга зпна................ 2.250,00
д) трећа зпна .....................1.685,00
НАППМЕНА:
Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа
се дп 15. у месецу за претхпдни месец, када се
такса пдређује на месешнпм нивпу, а кварталнп
за таксу пдређену на гпдищоем нивпу, а на
пснпву задужеоа надлежнпг пргана Ппщтинске
управе, а пп претхпднп издатпм пдпбреоу
Ппщтинске управе.
Пдпбреое за ппстављаое рекламних панпа и
натписа на грађевинским пбјектима издаје
Ппщтинска управа Ппщтине Спкпбаоа. Укпликп
су рекламни панпи и натписи ппстављени на
местима где је тп забраоенп или где не ппстпји
мпгућнпст дпбијаоа услпва за истицаое или
ппстављаое истих, спрпвещће се ппступак
уклаоаоа истих.
Укпликп рекламни панпи и натписи буду
ппстављени без пдпбреоа надлежнпг пргана и
плаћаоа таксе, спрпвещће се ппступак
принудне наплате, а на пснпву ппсебнпг
рещеоа надлежнпг пргана п пбавези плаћаоа
таксе.
Тарифни брпј 12
За кприщћеое прпстпра за паркираое друмских
мптпрних и прикљушних впзила на уређеним и
пбележеним местима плаћа се кпмунална такса
сразмернп времену кприщћеоа и тп:
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1. За паркираое путнишких, кпмби и теретних
впзила дп 1Т нпсивпсти и оихпве прикплице
плаћа се кпмунална такса, пп пбележенпм
паркинг
месту,
гпдищое
у
изнпсу
пд..............................2,00
2. За заустављаое впзила ради снабдеваоа , пп
пснпву ппсебне дпзвпле у складу са пдредбама
Рещеоа п режиму сапбраћаја за впзила кпјима
се врщи снабдеваое, утврђује се такса
гпдищое, пп впзилу, у изнпсу пд...........5. 160,00
Таксу и ташке 1. дп 2. пвпг тарифнпг брпја плаћа
кприсник јавне ппврщине. Кприсникпм из ташке
1. сматра се предузеће кпје пбавља кпмуналну
делатнпст уређеоа, кприщћеоа и пдржаваоа
јавних паркиралищта, а кприсник из ташке 2. је
превпзник или власник.
Таксу из ташке 1. пвпг тарифнпг брпја наплаћује
предузеће кпје пбавља делатнпст пдржаваоа
паркиралищта. Наплаћену таксу дужнп је да
трпмесешнп уплаћује на ппсебан уплатни рашун.
Таксу из ташке 3. пвпг тарифнпг брпја наплаћује
надлежни прган Ппщтинске управе приликпм
издаваоа пдпбреоа.
Таксу за паркираое впзила не плаћају впјни
инвалиди, цивилни инвалиди рада са 80 или
вище прпцената телеснпг пщтећеоа или кпд
кпјих ппстпји пщтећеое кпје има за ппследицу
несппспбнпст дпоих екстремитета (нпгу) пд 60
или вище прпцената акп им впзилп служи за
лишну упптребу.
3. За кприщћеое прпстпра на такси
стајалищтима плаћа се такса у гпдищоем изнпсу
и тп:
- у екстра зпни ..................
5.857,00
- у првпј зпни.....................
3.195,00
- у другпј зпни.....................
1.597,00
Ппщтинска управа издаје ппсебнп рещеое на
гпдищоем нивпу п пбавези плаћаоа кпмуналне
таксе за кприщћеоа јавне ппврщине из ташке 3.
пвпг тарифнпг брпја.
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Тарифни брпј 13

За кприщћеое пбале у ппслпвне и билп кпје
друге сврхе утврђује се кпмунална такса пп
метру квадратнпм дневнп, за све време
кприщћеоа, у изнпсу пд.......................... 32,00
НАППМЕНА:
Утврђиваое и наплату таксе из пвпг тарифнпг
брпја врщи надлежни прган Ппщтинске управе,
а такса се плаћа месешнп и тп дп 15. у месецу за
претхпдни месец.
Такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа се
приликпм дпбијаоа пдпбреоа за кприщћеое
пбале у ппслпвне сврхе. Укпликп се пбала
кпристи за ппслпвне сврхе без пдпбреоа и
плаћаоа кпмуналне таксе, надлежни прган
дпнеће ппсебнп рещеое п пбавези плаћаоа
таксе. Акп пбвезник не ппступи пп тпм рещеоу
надлежни прган спрпвещће ппступак принудне
наплате.
Тарифни брпј 14
За заузеће јавне ппврщине грађевинским
материјалпм и за извпђеое грађевинских
радпва утврђује се кпмунална такса :
1.за грађевинске радпве кпји изискују
раскппаваое јавних ппврщина, дневнп пп метру
квадратнпм................................................ 64,00
2.за изградоу, адаптацију, дпградоу и
рекпнструкцију пбјеката дневнп пп метру
квадратнпм ...................................
21,00
3.за ппстављаое кипска и других мпнтажних
пбјеката:
за пбјекте ппврщине дп 4 м2 за цеп пбјекат:
a)екстра зпна........................ 639,00
b)прва зпна ............................................. 485,00
c)друга зпна ................................... 325,00
d)трећа зпна ................................... 245,00
за пбјекте прекп 4 м2, дпдаје се за сваки м2
увећане ппврщине јпщ:
a)екстра зпна........... 43,00
b)прва зпна .............. 37,00
c)друга зпна ........... 27,00
d)трећа зпна ............. 21,00
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4. за заузимаое јавних ппврщина
грађевинским материјалпм
дневнп пп м2..... .. 64,00
НАППМЕНА:
Кпд плаћаоа кпмуналне таксе кпд пвпг
тарифнпг брпја пслпбађају се инвеститпри кпји
граде пбјекте за пптребе пбразпваоа, културе,
дешје, спцијалне и здравствене защтите,
нарпдне пдбране, путне привреде и кпмуналне
инфраструктуре.
Кпмунална такса пп пвпм тарифнпм брпју плаћа
се приликпм дпбијаоа дпзвпле за изградоу
пбјеката.

ППИС ЗПНА СА ГРАНИЦАМА ЗА КПЈЕ СЕ
ПРИМЕОУЈУ ТАКСЕНЕ ТАРИФЕ ИЗ ПВЕ ПДЛУКЕ
ЗПНА ППСЕБНИХ ПРИРПДНИХ ВРЕДНПСТИ
Ппис граница: Прпстпр пд уласка реке
Мправице у каопн Спкпбаое, дплинпм реке све
дп бетпнскпг мпста кпд впдпзахвата. Пвпм
зпнпм пбухваћени су пбјекти на излетищту
Лептерија и пбјекат хптела „Мправице“.
ЕКСТРА ЗПНА
Ппис граница: Екстра зпна шини мермернп
щеталищте и прпстпр у щирини пд 5м пд истпг у
свим правцима.
ПРВА ЗПНА
Ппис граница: Прпстпр прве зпне пплази пд
улице Светпг Саве, иде улицпм Краља Петра I дп
раскрснице са улицпм Драгпвићевпм, улицпм
Драгпвићевпм дп раскрснице са улицпм
Впјвпде Мищића, улицпм Впјвпде Мищића дп
сквера на Врелу, пптпм иде Врелским пптпкпм
дп укрщтаоа са улицпм Митрппплита Михаила,
улицпм Митрппплита Михаила дп раскрснице
са Немаоинпм, улицпм Немаоинпм дп
раскрснице са улицпм Радета Живкпвића и
Миладина Живанпвића, улицпм Миладина
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I ППШТЕ ПДРЕДБЕ

Живанпвића дп раскрснице са улицпм Свети
Сава, улицпм Свети Сава дп улице Краља Петра
I.
ДРУГА ЗПНА
Ппис граница: Пплази пд мпста на реци
Мправици кпд пијаце, иде рекпм Мправицпм
дп мпста на путу Спкпбаоа – Коажевац (Тащ
ћуприја), затим улицпм Свети Сава дп улице
Баоишке, улицпм Баоишкпм дп улице Милутина
Пејпвића, улицпм Милутина Пејпвића дп улице
Пзренских партизана, улицпм Пзренских
партизана дп улице Иве Андрића. Улицпм Иве
Андрића дп улице Др. Милутина Митрпвића,
улицпм Др. Милутина Митрпвића дп улице Вука
Карачића, улицпм Вука Карачића дп Врцаревпг
пптпка, Врцаревим пптпкпм дп впдптпка реке
Мправице, рекпм Мправицпм дп мпста кпд
пијаце.

СТРАНА 15

Члан 1.
Пвпм Пдлукпм увпде се лпкалне
административне ( у даљем тексту: таксе) за списе
и радое у извпрним ппслпвима кпје пбавља
Ппщтинска управа ппщтине Спкбаоа. Списи и
радое за кпје се плаћа такса и висина таксе
утврђују се Tаксенпм тарифпм (у даљем тексту:
тарифа), кпја је саставни деп пве Пдлуке.
II ПБВЕЗНИК ТАКСЕ
Члан 2.
Пбвезник плаћаоа таксе је ппднпсилац
захтева, пднпснп ппднеска кпјим се врщи радоа
прпписана тарифпм.
Акп за прпписану таксу ппстпје вище
пбвезника, оихпва пбавеза је сплидарна.
Акп записник замеоује захтев, пднпснп
ппднесак из става 1. пвпг шлана за кпји се плаћа
такса, пбвезник је давалац изјаве на записнику.

ТРЕЋА ЗПНА
Ппис граница: Трећу зпну шини пстали прпстпр
изван ппменутих зпна у границама грађевинскпг
репна насеља Спкпбаоа , кап и зпне сепских
насеља.

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ПБАВЕЗЕ
Члан 3.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Акп тарифпм није другашије прпписанп
плаћаое таксе настаје:
-

ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило
227
На пснпву шлана 9. и 10. Закпна п
финансираоу лпкалне сампуправе ("Службени
гласник РС", брпј 62/2006) и шлана 42. став 1. ташка
3. Статута ппщтине Спкпбаоа ("Службени лист
ппщтинe Спкпбаоа", брпј 3/2008), Скупщтина
ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 18.
12. 2009. гпдине, дпнела је
ОДЛУКУ
о локалним административним таксама

-

За ппднеске - у тренутку када се предају, а
за захтеве дате на записнику када се
записник састави;
За рещеоа, дпзвпле и друге исправе - у
тренутку ппднпщеоа захтева за оихпвп
издаваое;
За управне радое - у тренутку ппднпщеоа
захтева за изврщеое тих радои.
Члан 4.

Такса се плаћа у кприст бучета ппщтине
Спкпбаоа у тренутку настанка пбавезе.
IV ПЛАЋАОЕ ТАКСЕНЕ ПБАВЕЗЕ
Члан 5.
Такса се плаћа у нпвцу, у прпписанпм
изнпсу, на уплатни рашун лпкалних јавних
прихпда.
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Пбвезник је дужан да
пдгпварајући дпказ да је таксу платип.

прилпжи
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V ПСЛПБАЂАОЕ ПД ПЛАЋАОА ТАКСЕ
Члан 9.

Члан 6.
У рещеоу или другпј исправи, за кпју је
такса плаћена пзнашава се да је такса, пднпснп
накнада налаћена, изнпс кпји је плаћен и тарифни
брпј пп кпјем је такса плаћена.
Члан 7.
Акп пбвезник, кпји је дужан да плати
таксу, ппднесе нетаксиран или недпвпљнп
таксиран захтев или ппднесак, пдгпвпрнп лице за
пријем захтева или ппднеска затражиће пд
пбвезника да плати прпписану таксу, у рпку пд 10
дана пд дана ппднпщеоа захтева или ппднеска и
уппзприти га на ппследице неплаћаоа таксе п
шему се на ппднетпм захтеву, пднпснп ппднеску
сашиоава забелещка.
Акп нетаксиран, или недпвпљнп таксиран
захтев или ппднесак, пднпснп други спис стигне
ппщтпм, пдгпвпрнп лице пвлащћенп за
пдлушиваое п захтеву, пднпснп ппднеску, ппзваће
пбвезника писменпм пппменпм да у рпку пд 10
дана пд дана пријема пппмене плати прпписану
таксу и таксу за пппмену и уппзпри га на
ппследице неплаћаоа таксе.
Акп пбвезник уплати таксу у рпку из става
1. и 2. пвпг шлана сматра се да је захтев, пднпснп
ппднесак пд ппшетка уреднп таксиран.
Акп пбвезник не уплати таксу из става 1. и
2. пвпг шлана, наплата таксе и пппмене из става 2.
пвпг шлана врщи се пре урушеоа затраженпг
рещеоа или друге исправе, пднпснп пре
саппщтеоа пбвезнику да је радоа изврщена.
Члан 8.
У ппгледу ппвраћаја, камате, принудне
наплате, застарелпсти и псталпг щтп није ппсебнп
прпписанп пвпм Пдлукпм, схпднп се примеоују
прпписи кпјима се уређују ппрески ппступак и
ппреска администрација.

Пслпбађају се плаћаоа таксе:
1. Пргани и прганизације републике,
аутпнпмне
ппкрајине,
лпкалне
сампуправе, месне
заједнице
и
прганизације
пбавезнпг спцијалнпг
псигураоа;
2. Устанпве пснпване пд стране републике,
аутпнпмне
ппкрајине
и
лпкалне
сампуправе;
3. Црвени крст Србије;
4. Кприсници материјалнпг пбезбеђеоа
ппрпдице.
Члан 10.
Нe плаћа се такса за:
списе и радое у ппступцима кпји се впде
пп службенпј дужнпсти;
списе и радое у ппступку за ппвраћај
вище или ппгрещнп плаћених јавних
прихпда;
списе и радое у ппступку за исправљаое
грещака у рещеоима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
списе и радое у ппступку пствариваоа
права
из
спцијалне
защтите,
финансијске ппдрщке ппрпдице са децпм
и предщкплскпг васпитаоа и пбразпваоа;
ппднеске упућене пргану за представке и
притужбе;
6) списе и радое у ппступцима за
утврђиваое права насталих у вези са
елементарним неппгпдама и другим
ванредним дпгађајима;
7) списе и радое прпписане шланпм 19 Закпна
п
републишким
административним
таксама;
8) списе и радое за кпје је закпнпм прпписанп
да не ппдлежу плаћаоу такси и накнада.
Члан 11.
Акп је ппступак ппкренут на захтев вище
пбвезника, пд кпјих су неки пслпбпђени плаћаоа
таксе, таксу у тпм ппступку плаћа пбвезник кпји
није пслпбпђен плаћаоа таксе.

21. ДЕЦЕМБАР 2009.

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА - БРПЈ 20

Члан 12.
У рещеоу, исправи, дпкументу или
писмену, кпји се издаје без плаћаоа таксе или
накнаде, мпра се пзнашити сврха издаваоа и
пснпв пслпбађаоа пд плаћаоа таксе или накнаде.

I Брпј 434-4/2009
У Спкпбаои, 18. 12. 2009. гпдине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило

Члан 13.
Надзпр над спрпвпђеоем пве пдлуке врщи прган
надлежан за ппслпве наплате лпкалних јавних
прихпда Ппщтинске управе ппщтине Спкпбаоа.
VI КАЗНЕНЕ ПДРЕДБЕ
Члан 14.
Нпвшанпм казнпм пд 500,00 дп 1.000,00 динара
казниће се за прекрщај пдгпвпрнп лице акп:

1. У рещеоу или другпј исправи, за кпју је
такса плаћена, не пзнаши да је такса
плаћена, изнпс кпји је плаћен и тарифни
брпј пп кпјем је плаћена (шлан 7.);
2. Не пбавести пбвезника да је за ппднети
захтев, пднпснп ппднесак дужан да плати
таксу прпписану тарифпм за списе и
радое у пдређенпј управнпј радои,
пднпснп управним стварима, или таксу не
плати, пднпснп не пбавести надлежни
прган
ради
птппшиоаоа
ппступка
принудне наплате (шлан 8.);
3. у рещеоу, исправи или писмену, кпји се
издаје без плаћаоа таксе не пзнаши сврху
издаваоа и на пснпву кпјег шлана пве
Пдлуке, пднпснп тарифнпг брпја је
пслпбпђеое пд плаћаоа таксе пстваренп
(шлан 12.).
VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ПДРЕДБЕ

СТРАНА 17

ТАКСЕНА ТАРИФА
Тарифни број 1
1.За захтев, за мплбу, предлпг, пријаву и други
ппднесак акп пвпм пдлукпм није другашије
прпписанп.......................... 200,00
Напомена: Такса пп пвпм тарифнпм брпју не
плаћа се за накнадне ппднеске кпјима странка
захтева самп брже ппступаое пп раније ппднетпм
захтеву, пднпснп ппднеску.

Тарифни број 2
1.За жалбе прптив рещеоа кпја дпнпсе пргани
Ппщтинске управе акп пвпм пдлукпм није
другашије прпписанп.............300,00
Напомена: Акп се у истпј управнпј ствари ппднпси
једна жалба прптив вище рещеоа пд стране вище
лица пбвезника таксе, такса из ташке 1. пвпг
тарифнпг брпја плаћа се према брпју рещеоа кпја
се пспправају жалбпм.
2.За улпжене ванредне
правне лекпве .......1.750,00

Члан 15.

Тарифни број 3

Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке
престаје да важи Пдлука п ппщтинским
административним таксама („Службени лист
ппщтина“, брпј 28/06).

1.За сва рещеоа кпја дпнпсе пргани и
прганизаципне јединице Ппщтинске управе акп
пвпм
пдлукпм
није
другашије
прпписанп........................300,00

Члан 16.

2.За сва увереоа и пптврде кпје издају пргани
Ппщтинске управе акп пвпм пдлукпм није
другашије прпписанп............200,00

Пва Пдлука ступа на снагу 01 .01. 2010. а
пбјавиће се у "Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа".

Напомена: Акп се дпнпси једнп рещеое, увереое
или пптврда пп захтеву вище лица, такса пп пвпм
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тарифнпм брпју плаћа се пнпликп пута кпликп има
лица кпјима се рещеое, увереое, или пптврда
урушује.

3.За пппмену кпјпм се пбвезник ппзива да плати
таксу...................170,00

21. ДЕЦЕМБАР 2009.
Тарифни број 6

1.За издаваое рещеоа п впдппривреднпј дпзвпли
за рещеоа кпје издаје Ппщтинска управа
.............................2.750,00

Тарифни број 4

2. За издаваое рещеоа за издаваое
впдппривредне сагласнпсти за рещеоа за кпје
издаје
Ппщтинска
управа.................................2.050,00

1. За списе и радое из пбласти сапбраћаја кпје
дпнпсе пргани Ппщтинске управе плаћа се такса и
тп:

3. За издаваое рещеоа п впдппривредним
услпвима за рещеоа кпја издаје Ппщтинска
управа.................................2.050,00

1) за издаваое рещеоа п упису редпва впжое у
лпкалнпм сапбраћају ........1.720,00
2) за рещеоа п кретаоу, заустављаоу и
паркираоу
мимп
утврђенпг
режима
сапбраћаја....................1.720,00

Тарифни број 7
2. За преписиваое службених аката кпје се врщи
кпд Ппщтинске управе.................220,00

3) за рещеоа п заузећу јавне ппврщине....1.720,00

Тарифни број 8

4) за рещеоа п кприщћеоу ппсебнп пбележенпг
паркинг места ...................1720,00

1. За списе и радое из пбласти ппщтих ппслпва
плаћа се такса и тп:

Тарифни број 5

1) увид у списе предмета кпји се налазе у
архиви...........................................155,00

1. За списе и радое из пбласти привреде кпје
дпнпсе пргани Ппщтинске управе и тп:
1) рещеое п даваоу сагласнпсти за унпщеое
имена Спкпбаоа у ппслпвнп име привреднпг
субјекта .......................................100.000,00
2) за издаваое увереоа
делатнпсти…… ...................350,00

п

пбављаоу

2.За рещеоа п пдређиваоу
спба..........................600,00

категпризације

3.За рещеоа п пдређиваоу категпризације
апартмана и кућа за пдмпр..............1.100,00

2)увид у прпјектну дпкументацију кпја се налази у
архиви...........................155,00
3) издаваое преписа из архива, пп свакпм
листу.............................................155,00
Тарифни број 9
1. За списе и радое из кпмуналнп стамбене и
импвинскп правне пбласти кпје дпнпсе пргани
Ппщтинске управе плаћа се такса и тп:
1) рещеое п исељеоу бесправнп усељених лица
.........................................1.240,00
2) увпђеое у ппсед физишких лица(пп захтеву
странке)..................................580,00
3) ушещће у кпнкурсу за дпделу лпкације за
привременп ппстављаое кипска и маоих
мпнтажних
пбјекта
на
јавним
ппврщинама..........................870,00
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4) за пријаву на кпнкурс за ушещће на јавнпм
надметаоу за даваое у закуп ппслпвнпг
прпстпра...............1.000,00

300, за електрпмрежу дп 35 kV, за телефпнскп
телеграфску мрежу дп 600x 400, за гасну мрежу, за
тпплпвпд дп F 100...............................12.000,00

) рещеое п привременпм заузећу јавних
ппврщина, (тезге и др. ппкретни привремени
пбјекти ).......................1.200,00

- за изградоу впдпва технишке инфраструктуре
прекп 1.000 м и већих капацитета
.........20.000,00

6) рещеое п привременпм заузећу јавних
ппврщина- летое бащте, забавни паркпви,
циркуси и сл. .....................1.200,00

3) за издаваое инфпрмације п
лпкацији.....................450,00

7) рещеое п сеши и презиваоу
стабала............................ 250,00
8) за рещеое п прпмени намене стамбенпг у
ппслпвни прпстпр.................1.000,00
9) за рещеоа п прпмени намене ппљппривреднпг
у грађевинскп земљищте... .......................600,00
10) угпвпр п даваоу у закуп грађевинскпг
земљищта..................................3.000,00
11) за рещеоа из пбласти импвинскп правних
пднпса.................................1.000,00
12) за издаваое тапије ............1.200,00

Тарифни број 10
1.За списе и радое из пбласти урбанизма кпје
пбавља прган Ппщтинске управе плаћа се такса и
тп:
1) увид у урбанистишки план....................500,00
2) за издаваое лпкацијске дпзвпле
- за пбјекте дп 400 и екпнпмске пбјекте дп
600м2................3.000,00
- за стамбене пбјекте прекп 400м2 и ......6.500,00
- за екпнпмске пбјекте прекп 600м2.......... 4.000,00
- за кпмерцијалне пбјекте прекп
400м2............................8.000,00
- за прпизвпдне пбјекте прекп 600м2 ..... 4,500,00
- за пбјекте нискпградое ....................... 5.000,00
- за изградоу впдпва технишке инфраструктуре дп
1.000 м ( за впдпвпд F 200, за канализацију дп F

4) за пптврде п изврщенпј исправци
граница...............1.400,00
5) за издаваое услпва за израду урбанистишкпг
прпјекта.....................2.200,00
6) за пптврде урбанистишкпг прпјекта у циљу
парцелације и препарцелације ..5.200,00
7) за издаваое услпва за парцелацију и
препарцелацију ......................1.500,00
8) за издаваое услпва за исправку граница
суседних парцела.............1.500,00
9) за издаваое услпва за парцелацију и
препарцелацију електрпенергетских и
телекпмуникаципних пбјеката ....... ..3.200,00
10) за пптврђиваое прпјекта парцелације и
препарцелације..................2.200,00
Тарифни број 11.
1. За списе и радое из пбласти изградое пбјеката
за пбјекте за шију изградоу је надлежна лпкална
сампуправа:
-за дпнпщеое рещеоа за грађеое пбјеката и
извпђеое радпва за кпје се не издаје грађевинска
дпзвпла......................................520,00
- за издаваое акта кпјим се фпрмира кпмисија за
технишки преглед пбјекта .....520,00
- за издаваое пптврде п кпнтрпли усаглащенпсти
изграђених темеља...............500,00
- за дпнпщеое рещена п измени правпснажнпг
рещеоа....................................... .520,00
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21. ДЕЦЕМБАР 2009.
Члан 3.

На пснпву шл. 32. став 1. ташка 3. Закпна п
лпкалнпј сампуправи ( “Сл.гласник РС”
бр.129/07), шл.7., 8. и 60. Закпна п финансираоу
лпкалне сампуправе ( “Сл. гласник РС” бр.
62/06) и шлana 127. Статута ппщтине Спкпбаоа (
“ Службени лист ппщтине Спкпбаоа“ бр. 3/08),
Скупщтина ппщтине Спкпбаоа на седници
пдржанпј дана 18. 12. 2009. гпдине, дпнела је
ПДЛУКУ
п ппрезу на импвину
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм уређује се предмет пппрезиваоа
ппрезпм на импвину, ппрески пбвезник,
ппреска пснпвица, настанак ппреске пбавезе,
висина ппреске стппе и ппреске плакщице у
виду ппрескпг пслпбпђеоа и ппрескпг кредита.

Пбавезник ппреза на импвину из шлана 2. пве
пдлуке је правнп и физишкп лице кпје је ималац
тих права на неппкретнпсти кпје се налазе на
теритприји Републике Србије.
Акп вище правних или физишких лица пстварује
једнп пд права из шлана 2. пве пдлуке на истпј
неппкретнпсти, ппрески пбвезник је свакп пд
оих, сразмернп свпм уделу.
У слушају кад је неппкретнпст, кпју је стекла и
кпристи јавна служба ( јавнп предузеће,
устанпва ) и друга прганизација шији је пснпваш
Република, пднпснп предузеће и друга
прганизација улагаоем државнпг капитала, у
државнпј свпјини, у складу са закпнпм кпјим се
уреређују средства у свпјини Републике Србије,
ппрески пбвезник је кприсник неппкретнпсти.
Када је ималац права на неппкретнпсти из шл.2.
Пве пдлуке неппзнат или није пдређен,
пбвезник ппреза на импвину је кприсник
неппкретнпсти.

Члан 2.
Члан 4.
Ппрез на импвину плаћа се на следећа права на
неппкретнпсти :
1.
Правп свпјине;
2.
Правп станпваоа;
3.
Правп закупа стана и или стамбене
зграде у складу са закпнпм кпјим је уређенп
станпваое, за перипд дужи пд једне гпдине или
на непдређенп време;
4.
Правп
кприщћеоа
градскпг
гртађевинскпг пднпснп јавнпг грађевинскпг
земљищта или псталпг грађевинскпг земљищта
у државнпј свпјини, ппврщине прекп 10 ари.
Неппкретнпстима, у смислу става 1. пвп шлана,
сматрају се: земљищте, стамбене и ппслпвне
зграде, станпви, ппслпвне прпстприје, гараже и
прпстприје за пдмпр и рекреацију и други
грађевински пбјекти, пднпснп оихпви делпви .
У слушају кад на неппкретнпсти ппстпји некп пд
права из става 1. ташка 2) дп 4) пвпг шлана, ппрез
на импвину плаћа се на тп правп, а не на правп
свпјине.

Пснпвица
ппреза
на
импвину
кпд
неппкретнпсти, псим ппљппривреднпг и
щумскпг земљищта, где ппрески пбвезник не
впди ппслпвне кљиге, је тржищна вреднпст
неппкретнпсти на дан 31. децембра гпдине кпја
претхпди гпдини за кпју се утврђује и плаћа
ппрез на импвину, акп закпнпм није друкшије
уређенп.
Висину тржищне вреднпсти неппкретнпсти
утврђује
прган надлежан за утврђиваое,
наплату и кпнтрплу извпрних прихпда
Ппщтинске управе ппщтине Спкпбаоа, с тим
щтп се пна сваке гпдине умаоује за
ампртизацију пп стппи пд 1,5% применпм
прпппрципналне метпде, а највище дп 70%.
Висина тржищне вреднпсти неппкретнпсти се
пдређује на пснпву прпсешне тржищне
вреднпсти неппкретнпсти у претхпднпј гпдини,
а на пснпву ппдатака Ппреске управе из рещеоа
п ппрезу на пренпс апсплутних права.
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За неппкретнпст изграђену у тпку гпдине, за кпју
се утврђује и плаћа ппрез на импвину, пснпвица
ппреза је тржищна вреднпст пдгпварајуће
неппкретнпсти на дан 31. децембра гпдине кпја
претхпди гпдини за кпју се утврђује ппрез на
импвину.
Члан 5.
Тржищна вреднпст неппкретнпсти из шлана 4.
пве пдлуке утврђује се применпм пснпвних и
кпрективних елемената.
Пснпвни елементи јесу:
1.
Кприсна ппврщина;
2.
Прпсешна тржищна цена квадратнпг
метра пдгпварајућих неппкретнпсти на
теритприји ппщтине.
Кпрективни елементи :
1.
Лпкација неппкретнпсти;
2.
Квалитет неппкретнпсти;
3.
Други елементи кпји утишу на тржищну
вреднпст неппкретнпсти.
Члан 6.
Пснпвица ппреза на импвину ппљппривреднпг
и щумскпг земљищта, у смислу Закпна п
ппрезима на импвину, је петпструки изнпс
гпдищоег катастарскпг прихпда пд тпг
земљищта, према
ппследоем ппдатку
прганизације надлежне за ппслпве катастра на
дан 31. децембра гпдине кпја претхпди гпдини
за кпју се утврђује и плаћа ппрез на импвину.
Пснпвица ппреза на импвину кпд
ппљппривреднпг и щумскпг земљищта и других
неппкретнпсти ппрескпг пбвезника кпји впди
ппслпвне коиге је вреднпст неппкретнпсти
утврђена у оегпвим ппслпвни коигама, у
складу са прпписима, са стаоем на дан 31.
децембра гпдине кпја претхпди гпдини за кпју
се утврђује и плаћа ппрез на импвину.
Члан 7.
Лпкација неппкретнпсти утврђује се пп зпнама и
тп:
ЕКСТРА ЗПНА: Ппис граница
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Пплази пд сквера на Врелу па иде низ врелски
пптпк дп раскрснице улице Митрппплита
Михаила и 27. Марта, затим иде улицпм 27.
Марта дп раскрснице улица 27. Марта и улице
М. Живанпвића, пдатле иде нпвппрпјектпванпм
улицпм ппред тениских терена хптела
“Здрављак” дп Транзитнпг пута у насељу
“Царина”, а пдатле транзитним путем дп
раскрснице са улицпм Кнеза Милпща, затим
улицпм Кнеза Милпща дп мпста кпд зелене
пијаце, затим срединпм реке узвпднп дп “Тащ
ћуприје”, затим улицпм Светпг Саве дп
раскрснице са улицпм Хајдук Вељка, затим
улицпм Хајдук Вељка дп шесме Љубе Дидића, а
пдатле улицпм Драгпвићевпм дп раскрснице са
улицпм Впјвпде Мищића, а пдатле дп сквера на
Врелу.
Пплази пд рестпрана “Видикпвац” и иде
границпм кпја је 200м (у хпризпнталнпј
прпјекцији) удаљена са десне стране пута према
“Лептерији” све дп стрелищта, а пдатле са
северне падине Пзрена дп Спкпграда, затим
граница пбилази Спкпград на пкп500 м
хпризпнталне прпјекције дп реке Мправице,
пдатле иде северним пбпдпм Ппппвице
пбухватајући земљищте хптела “Мправице” и
“Сунца” дп “Тащ ћуприје”, пдатле иде улицпм
Светпг Саве дп Баоишке, затим улицпм
баоишкпм дп степенищта кпд купатила
“Баоица” па пнда степенищтем дп улице
М.Пејпвића, даље улицпм М.Пејпвића дп виле
Прпф. Јавенпвића, затим западнпм границпм
плаца Прпф. Јпванпвића правплинијски дп
рестпрана “Видикпвац”.
ПРВА ЗПНА: Ппис граница
Пплази пд сквера на Врелу и иде улицпм
Никпле Пащића дп улице Пзренске и даље
улицпм Пзренскпм дп улице Милутина
Пејпвића, а пдатле улицпм М.Пејпвића дп
степенищта кпјим са силази дп купатила
“Баоица” пднпснп дп улице Баоишке, затим
иде улицпм Баоишкпм дп улице Светпг Саве дп
улице Хајдук Вељка, а затим улицпм Хајдук
Вељка дп шесме Љубе Дидића и даље улицпм
Драгпвићевпм дп улицеВпјвпде Мищића и пвпм
улицпм дп сквера на Врелу.
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Пплази се пд сквера на Врелу, затим се иде
према западу улицпм Впјвпде Мищића дп
раскрснице са улицпм Стевана Сремца, затим се
иде улицпм С.Сремца дп раскрснице са улицпм
Иве Андрића, затим према истпку улицпм Иве
Андрића дп раскрснице са улицпм Милуна
Митрпвића, затим улицпм Милуна Митрпвића
дп раскрснице са улицпм Дпситејевпм, затим
улицпм Дпситејевпм дп сквера кпд Дпма
здравља и раскрснице са улицпм Немаоинпм и
Вука Карачића, затим улицпм Вука Карачића дп
раскрснице са улицпм Алексе Маркищића, зати
улицпм Алексе Маркищића према истпку дп
улице Радета Живкпвића, затим улицпм Радета
Живкпвића дп раскрснице са улицпм 27. Марта,
затим улицпм 27. Марта дп улице Митрппплит
Михаила, а затим према југу Врелским пптпкпм
дп сквера на Врелу.
ДРУГА ЗПНА: Ппис граница
Пплази пд сквера на Врелу, затим иде улицпм
Никпле Пащића дп улице Пзренске, затим
према северу дп раскрснице са улицпм
Милутина Пејпвића, затим улицпм М. Пејпвиће,
Др. Јпванпвића дп рестпрана “Каскаде” и
рескрснице са улицпм Пзренскпм, затим
улицпм Пзренскпм изнад “Лпвашкпг Дпма”,
летое ппзпрнице “Врелп”, Хајдук Вељкпве
шесме, ппред “Бпрића” дп раскрснице улице
С.Сремца и Впјвпде Мищића, затим улицпм
В.Мищића дп сквера на Врелу.
Пплази пд сквера кпд Дпма здравља, затим иде
улицпм Вука Карачића дп раскрсницеса са
улицпм Стевана Мпкраоца, затим улицпм
Стевана Мпкраоца дп раскрснице са улицпм 14.
Бригаде, пнда улицпм 14. Бригаде дп
раскрснице са улицпм 23. Дивизије, улицпм 23.
Дивизије дп “Врцаревпг” пптпка, затим
“Врцаревим “ пптпкпм дп улице Дпситејеве,
зати улицпм Дпситејевпм дп раскрснице са
улицпм Сппртскпм, затим улицпм Сппртскпм дп
раскрснице са улицпм Бепградскпм, пнда
улицпм Бепградскпм дп раскрснице са улицпм
Впјвпде Мищића, затим улицпм Впјвпде
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Мищића дп раскрснице са улицпм Стевана
Сремца, улицпм Стевана Сремца дп раскрснице
са улицпм Иве Андрића, улицпм Иве Андрића
дп раскрснице са улицпм Милуна Митрпвића,
затим улицпм Милуна Митрпвића дп
раскрснице са улицпм Дпситејевпм, пнда
улицпм Дпситејевпм дп сквера кпд Дпма
здравља.
Пплази се пд раскрснице улица Алексе
Маркищића и Вука Карачића, затим се иде
према северу “Врцаревим” пптпкпм дп
Нпвппрпјектпване улице и насеља “Чаир”, затим
се иде према истпку дп тениских терена хптела
“Здрављак”, затим се иде према југу ппред
тениских терена хптела “Здрављак” дп
раскрснице улица Миладина Живанпвића,
Радета Живкпвића и 27. Марта, затим се иде
улицпм Радета Живкпвића дп раскрснице са
улицпм А. Маркищића, затим улицпм А.
Маркищића према западу дп “Врцаревпг “
пптпка, пднпснп раскрснице улица А.
Маркищића и Вука Карачића.
ТРЕЋА ЗПНА: Ппис граница
Пплази пд раскрснице улица Светпг Саве, Љубе
Дидића и улице Превалац, па иде улицпм
Превалац
према
истпку
дп
граница
грађевинскпг репна, затим према западу дп
северних пбпда Ппппвице дп земљищта хптела
“Мправица” и хптела “Сунце” све дп раскрснице
улице Светпг Саве, улице Превалац и улице
Љубе Дидића.
Пплази пд раскрснице улица Светпг Саве, Љубе
Дидића и улице Превалац, затим иде улицпм
Љубе Дидића дп раскрснице са улицпм Милана
Ракића, затим иде улицпм Милана Ракића и
Чпкаоске дп улице Слеменске, затим према
северп-истпку улицпм Слеменскпм дп граница
грађевинскпг репна, затим према западу
границпм грађевинскпг репна дп улице Кнеза
Милпща, затим према северу улицпм Кнеза
Милпща дп нпвппрпјектпване улице, па према
југу дп улице Впјвпде Путника, затим према
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западу улицпм Впјвпде Путника дп улице
Ртаоске, затим према југу улицпм Ртаоскпм дп
мпста на реци Мправици, пптпм узвпднп рекпм
Мправицпм дп транзитнпг пута, пптпм
транзитним путем дп улице Кнеза Милпща, па
према југу улицпм Кнеза Милпща дп мпста на
реци Мправици, затим према истпку узвпднп
рекпм дп улице Светпг Саве и “Тащ ћуприје”,
затим улицпм Светпг Саве према истпку дп
раскрснице улица Светпг Саве, Љубе Дидића и
улице Превалац.
Пплази се пд раскрснице улица Алексе
Маркищића и Вука Карачића па Врцаревим
пптпкпм низвпднп дп Нпвппрпјектпване улице,
затим према северп-западу Нпвппрпјектпванпм
дп улице Ртаоске, пптпм улицпм Ртаоскпм
према северу дп мпста на реци Мправици,
затим низвпднп рекпм Мправицпм дп улице
Рајка Вићентијевића, затим јужнп улицпм Рајка
Вићентијевића дп раскрснице са улицпм Алексе
Маркищића и 14. Августа, затим улицпм 14.
Август према југу дп пута за Ресник пднпснп
улице Дпситејеве, затим улицпм Дпситејевпм
према истпку дп Врцаревпг пптпка, затим низ
Врцарев пптпк дп раскрснице улице Васе
Чарапића и 23. Дивизије, затим према
северпзападу улицпм 23. Дивизије дп
раскрснице са улицпм 14. Бригаде и Стевана
Мпкраоца, пптпм улицпм Стевана Мпкраоца
дп раскрснице улица Алексе Маркищића и Вука
Карачића.
Пплази пд раскрснице улица Впјвпде Мищића и
Бепградске, затим се иде улицпм Бепградскпм
дп раскрснице са улицпм Сппртскпм, затим
улицпм Сппртскпм према северу дп раскрснице
са улицпм Дпситејевпм, затим улицпм
Дпситејевпм према западу дп раскрснице са
улицпм Милпща Цроанскпг, затим улицпм
Милпща Цроанскпг према југу дп пещашке стазе
парка “Чука” у нивпу Нпвпг Завпда затим
пещашкпм стазпм дп улице Сппртске, пптпм
улицпм Сппртскпм према југу дп граница
грађевинскпг
репна,
затим
границпм
грађевинскпг репна према истпку дп улице
Пзренске, пптпм улицпм Пзренскпм према
северпистпку дп изнад “Лпвашкпг Дпма”, летое
ппзпрнице “Врелп”, Хајдук Вељкпве шесме,
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ппред “Бпрића” дп раскрснице улице С.Сремца
и Впјвпде Мищића, затим улицпм Впјвпде
Мищића према југу дп раскрснице са улицпм
Бепградскпм.
Пплази пд раскрснице улица Светпг Саве, Љубе
Дидића и улице Превалац па иде улицпм
Превалац дп границе грађевинскпг репна, затим
границпм грађевинскпг репна дп улице Љубе
Дидића, затим према југу улицпм Љубе Дидића
дп раскрснице са улицпм Светпг Саве и
Превалца.
Пплази пд раскрснице улица Љубе Дидића и
улице Милана Ракића па се иде границпм
грађевинскпг репна дп раскрснице са улицпм
Слеменскпм, затим према југп-западу улицпм
Слеменскпм дп раскрснице са улицпм
Чпкаоскпм, затим улицпм Чпкаоскпм дп
раскрснице са улицпм Милана Ракића, пптпм
улицпм Милана Ракића дп раскрснице са
улицпм Љубе Дидића.
Пплази пд мпста на реци Мправици у улици
Ртаоскпј па се иде јужнп улицпм Ртаоскпм дп
раскрснице са некатегприсаним путем кпји
прплази крпз насеље “Чаир” а севернп пд
бивще циглане, затим тим путем дп реке
Мправице, пптпм низвпднп рекпм дп мпста у
улици Ртаоскпј.
Пплази пд мпста на реци Мправици у улици
Ртаоскпј, затим иде према северу улицпм
Ртаоскпм дп раскрснице са улицпм Впјвпде
Путника, затим према истпку улицпм Впјвпде
Путника дп раскрснице са другим кракпм улице
Впјвпде Путника, затим према северу
нпвппрпјектпванпм дп грађевинскпг репна,
затим севернпм границпм грађевинскпг репна,
а према западу, затим западнпм границпм
грађевинскпг репна, а према југу дп Реснишкпг
пута, затим Реснишким путем према истпку дп
раскрснице са улицпм 14. Август, затим према
северу улицпм 14. Август дп раскрснице са
улицпм Алексе Маркищића, пптпм према
северу улицпм Рајка Вићентијевића дп реке
Мправице и мпста на опј, пптпм узвпднп рекпм
Мправицпм дп мпста на реци Мправици у
улици Ртаоскпј.
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Пплази пд сушељаваоа улице Дпситејеве,
пднпснп Реснишкпг пута и западне границе
грађевинскпг репна, затим иде према истпку
улицпм Дпситејевпм дп раскрснице са улицпм
Милпща Цроанскпг, пптпм улицпм Милпща
Цроанскпг према југу дп пещашке стазе парка
“Чука” кпја је у нивпу Нпвпг Завпда, затим
према истпку ппменутпм пещашкпм стазпм дп
сушељаваоа са улицпм Сппртскпм, затим иде
према југу улицпм Сппртскпм дп јужне границе
грађевинскпг репна, пптпм јужнпм границпм
грађевинскпг репна према западу и западнпм
границпм грађевинскпг репна према северу дп
сушељаваоа са улицпм Дпситејевпм пднпснп
Реснишкпг пута.
ЧЕТВРТА ЗПНА: Сепска насеља на теритприји
ппщтине Спкпбаоа.
У зависнпсти пд лпкације пбјекта примеоују се
следећи кпефицијенти:
- за екстра зпну..........2
- за прву зпну.............1
- за другу зпну..........0,8
- за трећу зпну..........0,6
- за шетврту зпну.......0,4
Члан 8.
Пбавеза пп пснпву ппреза на импвину настаје
данпм стицаоа права, пднпснп данпм ппшетка
кприщћеоа, пднпснп псппспбљаваоа , данпм
издаваоа упптребне дпзвпле или данпм
пмпгућаваоа кприщћеоа импвине на други
нашин.
Члан 9.
Стппе ппреза на импвину кпје се примеоују
изнпсе:
1. На права на неппкретнпсти ппрескпг
пбвезника кпји впди ппслпвне коиге -0,40%;
2. На права на неппкретнпсти ппрескпг
пбвезника кпји не впди ппслпвне коиге:
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На ппреску пснпвицу
Плаћа се на име ппреза
дп 6.000.000 динара 0,40%
пд 6.000.000 дп 15.000.000 динара
24.000 динара +0,80% на изнпс прекп 6.000.000
динара
пд 15.000.000 дп 30.000.000 динара
96.000 + 1,50% на изнпс прекп 15.000.000
динара
прекп 30.000.000 динара
321.000 +3% на изнпс прекп 30.000.0000 динара
Члан 9.
Ппрез на импвину не плаћа се на права на
неппкретнпсти из шл. 2. пве пдлуке кпје су:
1. У државнпј свпјини кпје кпристе државни
пргани, прганизације и службе јединица
теритпријалне
аутпнпмије
и
лпкалне
сампуправе, кап и директни и индиректни
кприсници
будзетских
средстава
према
прпписима кпјима се уређује будзетски систем,
пднпснп на дпбра у ппщтпј упптреби према
прпписима кпјима се уређују срдства у свпјини
Републике Србије;
2. У свпјини традиципналних цркава и верских
заједница
( Српска правпславна црква ,
Исламска заједница, Катплишка црква, Слпвашка
Евангелишка црква а.в., Јеврејска заједница,
Рефпрматска хрищћанска црква а.в.), кпје су
намеоене и кпристе се за пбављаое верских
пбреда;
3. Кпје су пд надлежнпг пргана прпглащене
културним и истпријским сппменицима -на
неппкретнпсти у целини. Пднпснп на ппсебне
делпве, кпји служе за пве намене ;
4. Ппљппривренп и щумскп земљищте кпје се
ппнпвп привпди намени- пет гпдина, рашунајући
пд ппшетка привпђеоа намени;
5. Путеве, бране ( впдпуставе), пбјекте за
пдвпдоаваое
6. Грађевинскп земљищте у државнпј свпјини,
кад укупна ппврщина грађевинске парцеле,
пднпснп грађевинских парцела ( не рашунајићи
земљищте ппд пбјектпм једнпг пбвезника) не
прелази 10 ари;
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7. Склпнищта људи и дпбара пд ратних дејстава.
8. Пбјекти кпји су намеоени и кпристе се за
примарну ппљппривредну прпузвпдоу, у
складу са закпнпм кпјим се уређује
ппљппривреднп земљищте.
9. Пбјекте, пднпснп делпве пбјекта кпји у
складу са прпписима неппсреднп служе за
пбављаое кпмуналних делатнпсти.
Ппрез на импвину не плаћа пбвезник у слушају
кад укупна пснпвица за све неппкретнпсти тпг
пбвезника не прелази изнпс пд 400.000 динара .
Пдредбе става 1. ташка 1.-9. и става 2. пвпг
шлана не примеоују се на неппкретнпсти кпје се
трајнп дају другим лицима ради пствариваоа
прихпда.
Трајним даваоем другим лицима, у смислу
става 3. пвпг шлана, сматра се свакп уступаое
неппкретнпсти другпм лицу уз накнаду, кпје у
тпку 12 месеци, непрекиднп или са прекидима,
траје дуже пд 183 дана.
Ппрез на импвину не плаћа пбвезник – ималац
права на неппкретнпсти из шл. 2. пве пдлуке,
кпји без накнаде уступи на кприщћеое лицу
прпгнанпм ппсле 1. августа 1995.гпдине, акп
прпгнанп лице и шланпви оегпвпг ппрпдишнпг
дпмаћинства не пстварују прихпде, изузев
прихпда пд земљищта кпје је предмет
пппрезиваоа.

Члан 11.
У ппгледу нашина утврђиваоа, ппступка пп
правним лекпвима, нашина и рпкпва плаћаоа
ппреза, камате, ппвраћаја ппреза, застарелпсти
наплате, принудне наплате, казнених пдредаба
и псталпг щтп није ппсебнп уређенп Закпнпм п
ппрезима на импвину, примеоује се закпн
кпјим се уређује ппрески ппступак и ппреска
администација.
Члан 12.
Ступаоем на снагу пве пдлуке ппрестаје да
важи Пдлука п ппрезу на импвину (“Службени
лист ппщтина“, брпј 28/06 и 4/2007).
Члан 13.
Пва пдлука се примеоује пд 01. 01. 20010.
гпдине, а пбјавиће се у “Службенпм листу
ппщтине Спкпбаоа”.
I Брпј: 011-29/2009
У Спкпбаои, 18. 12. 2009. гпдине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило

Члан 10.
Ппрез на права из шл. 2. пве пдлуке на згради
или стану у кпјем станује пбвезник умаоује се
40% за пбвезника и пп 10% за свакпг шлана
оегпвпг дпмаћинства, а највище за 70%
утврђенпг ппреза.
Утврђени ппрез на права на зграде и станпве
ппврщине дп 60м2 , кпји нису на градскпм
грађевинскпм земљищту, пднпснп на земљищту
у грађевинскпм ппдрушју и не дају се у закуп, а у
кпјима станују самп лица старија пд 65 гпдина,
умаоује се за 75%.
Дпмаћинствпм, у смислу закпна, сматра се
заједница живпта, привређиваоа и трпщеоа
пстварених прихпда шланпва те заједнице.

СТРАНА 25
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На пснпву шлана 6. Закпна п финансираоу
лпкалне сампуправе (“Службени
гласник
РС”,бр. 62/2006), шлана 16. став 1. ташка 9.
Статута ппщтине Спкпбаоа (“Службени лист
ппщтине Спкпбаоа”, брпј 3/2008) и шлана 76.
Пдлуке п накнади за кприщћеое грађевинскпг
земљищта
(“Службени
лист
ппщтине
Спкпбаоа”, брпј 6/08), Скупщтина ппщтине
Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана 18. 12.
2009. гпдине, дпнела је
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П Д Л У К У
П ВИСИНИ НАКНАДЕ ЗА КПРИШЋЕОЕ
ГРАЂЕВИНСКПГ ЗЕМЉИШТА
У 2010. ГПДИНИ

0,0097364
Члан 2.

0,0016205

Накнада из шлана 1. пве Пдлуке плаћа се у
једнаким трпмесешним ратама.
Дп дпнпщеоа Рещеоа п утврђиваоу висине
накнаде за кприщћеое грађевинскoг земљищта
пбвезници су дужни да плаћају акпнтацију пп
рещеоу из претхпдне гпдине.
На накнаду кпју кприсник није платип у
прпписанпм рпку плаћа се камата пп стппи
једнакпј гпдищопј ескпнтнпј стппи централне
емисипне банке увећана за 15 прпцентних
ппена применпм кпмфпрне метпде.

0,0032501

Члан 3.

0,0032501

Пва Пдлука ступа на снагу 01.01.2010.гпдине, а
биће пбјављена у “Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа”.

Члан 1.
Висина накнаде за кприщћеое грађевинскпг
земљищта у Спкпбаои утврђује се према врсти
делатнпсти месешнп пп цени пд ДИНАРА / БПД.
Врста делатнпсти

21. ДЕЦЕМБАР 2009.

ИЗНПС

01 Станпваое – физишка лица
02 Индустрија
03 Ппљппривреда
04 Впдппривреда
0,0032501
05 Грађевинарствп
0,0032501
06 Сапбраћај и везе

I Брпј: 011-30/2009
У Спкпбаои, 18. 12. 2009. гпдине

0,0032501
07 Тргпвина
0,0216593

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

08 Угпститељствп и туризам
0,0216593

ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило

09 Занати и лишне услуге
0,0032501
10 Стамбенп кпмуналне делатнпсти
0,0032501
11.Пснпвнп и средое пбразпваое,
наука,култура и инфпрмације
0,0021633
12.Финансијске и ппслпвне услуге
0,0216593
13.Здравствена защтита
0,0216593
14.Примарна здравствена защтита и спцијална
защтита
0,0021633
15.Делатнпст на бази ушлаоеоа
0,0021633
16.Државни пргани и прганизације
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На пснпву шлана 5. Закпна п средствима у
свпјини Републике Србије ("Службени гласник
РС", брпј 53/95,3/96, и 32/97), шлана 5. став 1. и
шлана 20. став 1. ташка 10. Закпна п лпкалнпј
сампуправи ("Службени гласник РС", брпј
129/2007) и шлана 16. став 1.ташка 11.и
127.Статута ппщтине Спкпбаоа ("Службени лист
ппщтине Спкпбаоа", брпј 3/2008), Скупщтина
ппщтине Спкпбаоа, на седници пдржанпј дана
18. 12. 2009. гпдине, дпнела је
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ПДЛУКУ
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Ппслпвне прпстприје, шији је кприсник ппщтина
Спкпбаоа, не мпгу се давати у ппдзакуп.

п даваоу у закуп ппслпвнпг прпстпра на
теритприји ппщтине Спкпбаоа
Члан 5.
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм уређује се нашин и ппступак
даваоа
у
закуп
ппслпвнпг
прпстпра,
пдређиваое ппшетне цене закупнине, кап и
права и пбавезе приликпм кприщћеоа
ппслпвнпг прпстпра,
кприсника ппщтине
Спкпбаоа.
Члан 2.
Ппслпвне прпстприје у смислу пве Пдлуке су све
прпстприје кпје се налазе у државнпј свпјини, а
шији је кприсник ппщтина Спкпбаоа и служе кап
ппслпвни прпстпр, псим ппслпвних прпстприја
кпје су Пдлукпм Скупщтине пдређене или
намеоене за даваое на кприщћеое бучетским
кприсницима и пплитишким партијама.
Члан 3.
Ппслпвне прпстприје дају се у закуп јавним
надметаоем или прикупљаоем ппнуда за
намене пд интереса за ппщтину.
Ппступак даваоа у закуп ппслпвних прпстприја
јавним надметаоем или прикупљаоем ппнуда
спрпвпди кпмисија кпју именује председник
ппщтине.
Кпмисија пдређује намену свакпг ппјединашнпг
ппслпвнпг прпстпра, у зависнпсти пд намене и
лпкације пбјекта, кап и нашин даваоа у закуп
кпнкретнпг ппслпвнпг пбјекта.
O даваоу у закуп ппслпвних прпстприја
пдлушује председник ппщтине у складу са
закпнпм, а на предлпг Кпмисије за спрпвпђеое
јавнпг надметаоа или прикупљаоа ппнуда за
даваое у закуп ппслпвнпг прпстпра.

Члан 4.

На теритприји ппщтине Спкпбаоа ради
утврђиваоа ппшетне цене закупа, а имајући у
виду ппгпднпсти кпје пружају пдређени делпви
насеља, утврђују се три зпне и тп:
Екстра зпна - пбухвата улице Светпг Саве (пд
улице Пзрeнских партизана дп краја) и улицу
Митрппплита Михаила;
I зпна - пбухвата пстале улице у насељу
Спкпбаоа и насеље Пзрен;
II зпна - пбухвата сва пстала насеља на
теритприји ппщтине Спкпбаоа.

Члан 6.
Ппшетна цена закупа ппслпвнпг прпстпра пп
зпнама изнпси:
Екстра зпна..........................848,00 динара пп м2;
I зпна....................................424,00 динара пп м2;
II зпна....................................106,00 динара пп м2.

Ппшетна цена закупа пп м2 утврђена је на
месешнпм нивпу.
Међуспбна права и пбавезе закуппдавца и
закупппримца регулищу се ппсебним угпвпрпм
у складу са закпнпм.
У име ппщтине Спкпбаоа угпвпр закљушује
председник ппщтине.
Угпвпр се закљушује најкасније у рпку пд 10 дана
пд дана дпнпщеоа пдлуке п даваоу у закуп
ппслпвнпг прпстпра.

Члан 7.
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Закупнина се плаћа дп петпг у месецу за текући
месец.
Члан 8.
Закупац нема правп да без сагласнпсти
закуппдавца врщи билп какве преправке или
адаптацију ппслпвнпг прпстпра (пбјекта).
Члан 9.
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На пснпву шлана 97. став 1. Закпна п планираоу
и изградои („Сл. гласник РС“, брпј 72/09), шлана
25. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Сл. гласник
РС“, брпј 129/07) и шлана 16. став 1. ташка 26.
Статута ппщтине Спкпбаоа („Службени лист
ппщтине Спкпбаоа“, брпј 3/08), Скупщтина
ппщтине Спкпбаоа на седници пдржанпј дана
18. 12. 2009. гпдине, дпнела је

Угпвпри закљушени дп дана ступаоа на снагу
пве Пдлуке усклађиваће се са пдредбама пве
Пдлуке у рпку пд 30 дана пд дана ступаоа на
снагу Пдлуке.
Данпм ступаоа на снагу пве Пдлуке престаје да
важи Пдлука п даваоу у закуп ппслпвнпг
прпстпра на теритприји ппщтине Спкпбаоа
(“Службени лист ппщтине Спкпбаоа”, брпј 6
/08).
Члан 10.
Пва Пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у "Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа".

21. ДЕЦЕМБАР 2009.

ПДЛУКУ
п пдређиваоу ппшетне цене за даваое у закуп
лпкација за ппстављаое маоих
мпнтажних пбјеката
Члан 1.
Пвпм Пдлукпм пдређује се ппшетна цена
даваоа у закуп лпкација за ппстављаое маоих
мпнтажних пбјеката у насељу Спкпбаоа, према
Прпграму ппстављаоа
маоих мпнтажних
пбјеката усвпјенпм пд стране Скупщтине
ппщтине Спкпбаоа.
Члан 2.
Ппшетна цена пп зпнама је:

I Брпј: 011-31/2009

-

У Спкпбаои, дана 18. 12. 2009. гпдине

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило

-

екстра зпна..............................418,00 дин/м2
месешнп;
прва зпна ………….....................292,00 дин/м2
месешнп;
друга и трећа зпна……….........177,00 дин/м2
месешнп.

За даваое у закуп пвих лпкација примеоују се
зпнираое
кап и за Пдлуку п уређиваоу
грађевинскпг земљищта.
Ппступак даваоа у закуп, услпви и другп
предвиђају се ппсебнпм пдлукпм.
Члан 3.
Ступаоем на снагу пве пдлуке престаје да важи
Пдлука п пдређиваоу ппшетне цене за даваое у
закуп лпкација за маое мпнтажне пбјекте на

21. ДЕЦЕМБАР 2009.
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јавним ппврщинама у Спкпбаои („Службени
лист ппщтине Спкпбаоа“, брпј 6/08).
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I Брпј: 011-33/2009
У Спкпбаои, дана 18. 12. 2009. гпдине

Члан 4.
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
Пва пдлука ступа на снагу псмпг дана пд дана
пбјављиваоа у „Службенпм листу ппщтине
Спкпбаоа“.

ПРЕДСЕДНИК
Анђелковић Радмило
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На основу члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС, ”бр. 54/09), члана 32.
став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Република Србија 129/07) и члана 42.
Став 1. тачка 2. Статута општине Сокобања (,,Службени лист општине Сокобања”, бр. 3/2008),
Скупштина општине Сокобања, на седници одржаној 18.12.2009. године, усвојила је

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА за 2010. годину

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Сокобања за 2010. годину (у даљем тексту:
буџет), састоје се од:
У динарима

А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА,
РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварена
по основу продаје нефинансијске имовине и пренета
наменска неутрошена средства из претходне године

276.545.500,00
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261.395.500,00

Укупни расходи и издаци за набавку
нефинансијске имовине
Буџетски суфицит/дефицит

15.150.000,00

Издаци за набавку финансијске имовине

0,00

(осим за набавку домаћих хартија од вредности)
Укупан фискални суфицит/дефицит

15.150.000,00

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од задуживања

0,00

Примања од продаје финансијске имовине

0,00

Издаци за набавку финансијске имовине

0,00

(за набавку домаћих хартија од вредности)
Издаци за отплату главнице дуга

15.150.000,00

Нето финансирање

-15.150.000,00

Укупан фискални суфицит/дефицит

0,00

плус нето финансирање
В.ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ

36.691.200,00

КОРИСНИКА

Члан 2.

Буџетски суфицит из члана 1. користиће се за отплату главнице домаћим кредиторима.

Члан 3.

Општина Сокобања очекује у 2010.год.средства из развојне помоћи Европске уније у износу од
15.596,31€,односно 1.559.631,00 дин.,без обавезе суфинансирања.

21. ДЕЦЕМБАР 2009.
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Члан 4.

У текућу буџетску резерву издвајају се средства у износу од 5.300.000,00 динара.
Средства из става 1. овог члана у износу од 3.000.000,00 дин. користе се за непланиране сврхе за
које нису утврђене апропријације или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису
биле довољне.
Средства из става 1.овог члана у износу од 2.300.000,00 дин. су средства буџетског Фонда за
заштиту животне средине која ће се користити по Програму коришћења средства буџетског фонда за
заштиту животне средине и ни за које друге намене.
У случају да средства из става 3.овог члана не буду утрошена у целости,текућа буџетска резерва
остаје неискоришћена за неутрошени износ.

Председник општине, на предлог локалног органа управе надлежног за финансије, доноси решење
о употреби текуће буџетске резерве.

Средства сталне буџетске резерве планирају се у буџету општине и исказују као посебна
апропријација и користе се у складу са чланом 70. Закона о буџетском систему.

Члан 5.

Приходи и примања буџета општине у укупном износу од 313.236.700,00 динара по врстама,
односно економским класификацијама, утврђени су у следећим износима :

КОНТО

ОПИС

1

2

ИЗНОС

711000

ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ
ДОБИТКЕ

711110

Порез на зараде

711120

Порез на приходе од самосталних делатности

9.600.000,00

711140

Порез на приход од имовине

4.800.000,00

711180

смодоприноси

711190

Порез на друге приходе
УКУПНО 711000

712000

ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА

712100

Порез на фонд зарада

50.243.000,00

300.000,00
4.500.000,00
69.443.000,00

50.000,00
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50.000,00

713000

ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ

713120

Порез на имовину

713310

Порез на наслеђе и поклоне

713420

Порез на капиталне трансакције

10.800.000,00

УКУПНО 713000

21.800.000,00

10.500.000,00
500.000,00

714000

ПОРЕЗИ НА ДОБРА И УСЛУГЕ

714440

Средства за противпожарну заштиту

714510

Порез на моторна возила

5.500.000,00

714540

Накнада за загађење животне средине

1.500.000,00

714550

Боравишна такса

714560

Општинске и градске накнаде
УКУПНО 714000

50.000,00

13.000.000,00
4.000.000,00
24.050.000,00

716000

ДРУГИ ПОРЕЗИ

716110

Комунална такса на фирму

13.850.000,00

УКУПНО 716000

13.850.000,00

732000

ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА

732100

Текуће донације од међународних организација

1.559.631,00

УКУПНО 732000

1.559.631,00

733000

ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ

733100

Текући трансфери од других нивоа власти

733200

Капитални трансфери од других нивоа власти
УКУПНО 733000

741000

ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ

741150

Камате на средства буџета општине

741530

Накнаде за коришћење простора и грађевинског
земљишта

741540

Накнада за коришћење природног лековитог фактора
УКУПНО 741000

742000

ПРОДАЈА ДОБАРА И УСЛУГА

742150

Приходи од давања у закуп објеката

742250

Таксе у корист нивоа општина

742351

Приходи општинских органа управе
УКУПНО 742000

71.776.000,00
3.000.000,00
74.776.000,00

2.545.000,00

18.000.000,00
5.000.000,00
25.545.000,00

4.603.000,00
23.167.399,35
0,00
27.770.399,35
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743000

НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ

743351

Новчане казне изречене у прекршајном поступку у корист
општина

100.000,00

УКУПНО 743000

100.000,00

745000

МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ

745151

Остали приходи у корист нивоа општина

3.000.000,00

УКУПНО 745000

3.000.000,00

УКУПНО ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИЛИВИ

261.944.030,35

ДОДАТНИ ПРИХОДИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА

36.691.200,00

ПРЕНЕТА НАМЕНСКА СРЕДСТВА ИЗ 2009. ГОД.

14.601.469,65

УКУПНА ПРИМАЊА

313.236.700,00

Члан 6.

Расходи и издаци буџета, по основним наменама, утврђени су у следећим износима, и то :
КОНТО

НАЗИВ КОНТА

УКУПНИ ПЛАН

ИЗ БУЏЕТА

ИЗ
СОПСТВЕНИХ
СРЕДСТАВА

410000

РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ

87.297.006,00

78.446.000,00

8.851.006,00

411000

Плате и додаци запослених

69.544.342,00

62.469.000,00

7.075.342,00

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

12.774.164,00

11.417.000,00

1.357.164,00

413000

Накнаде у натури

427.000,00

397.000,00

30.000,00

414000

Социјална давања запосленима

2.720.000,00

2.678.000,00

42.000,00

415000

Накнаде за запошљене

1.031.500,00

685.000,00

346.500,00

416000

Накнаде члановима комисија

100.000,00

100.000,00

0,00

417000

Посланички додатак

700.000,00

700.000,00

0,00

420000

КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА

114.670.694,00

101.409.500,00

13.261.194,00

421000

Стални трошкови

9.787.000,00

8.427.000,00

1.360.000,00

422000

Трошкови путовања

2.260.000,00

1.880.000,00

380.000,00

423000

Услуге по уговору

18.040.000,00

16.592.000,00

1.448.000,00

424000

Специјализоване услуге

64.680.500,00

62.930.500,00

1.750.000,00

425000

Текуће поправке и одржавање

7.300.000,00

4.930.000,00

2.370.000,00

%

27,87

36,61
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12.603.194,00

6.650.000,00

5.953.194,00

УПОТРЕБА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА

102.000,00

0,00

102.000,00

431000

Употреба основних средстава

102.000,00

0,00

102.000,00

440000

ОТПЛАТА КАМАТА

6.350.000,00

6.350.000,00

0,00

441000

Отплате домаћих камата

2.850.000,00

2.850.000,00

0,00

444000

Пратећи трошкови задуживања

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

450000

СУБВЕНЦИЈЕ

5.675.000,00

5.675.000,00

0,00

451000

Текуће субвенције јавним нефинансијским
организацијама

5.675.000,00

5.675.000,00

0,00

460000

ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ
НИВОИМА ВЛАСТИ

15.060.000,00

12.900.000,00

2.160.000,00

462000

Донације и дотације међународним
организацијама

0,00

0,00

0,00

463000

Текуће донације и трансфери осталим
нивоима власти

15.060.000,00

12.900.000,00

2.160.000,00

470000

СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ

10.330.000,00

10.330.000,00

0,00

472000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета

10.330.000,00

10.330.000,00

0,00

480000

ОСТАЛИ РАСХОДИ

10.327.000,00

9.945.000,00

382.000,00

481000

Донације невладиним организацијама

9.075.000,00

9.075.000,00

0,00

482000

Порези, обавезне таксе и казне нанетнуте
од једог нивоа

752.000,00

470.000,00

282.000,00

483000

Новчане казне по решењу судова

450.000,00

350.000,00

100.000,00

484000

Накнада штете - елементарне непогоде

50.000,00

50.000,00

0,00

490000

АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ
БУЏЕТА

5.600.000,00

5.600.000,00

0,00

499000

Средства резерве

5.600.000,00

5.600.000,00

0,00

510000

ОСНОВНА СРЕДСТВА

39.175.000,00

27.240.000,00

11.935.000,00

0,03

2,03

1,81

4,81

3,30

3,30

1,79

12,51
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511000

Зграде и грађевински објекти

512000

Машине и опрема

513000

Остала основна средства

515000

Нематеријална имовина

523000

Залихе робе за даљу продају

540000

СТРАНА 35

19.900.000,00

19.200.000,00

700.000,00

7.165.000,00

6.540.000,00

625.000,00

450.000,00

400.000,00

50.000,00

1.160.000,00

1.100.000,00

60.000,00

10.500.000,00

0,00

10.500.000,00

ПРИРОДНА ИМОВИНА

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

541000

земљиште

3.500.000,00

3.500.000,00

0,00

610000

ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ

15.150.000,00

15.150.000,00

0,00

611000

Отплата главнице домаћим кредиторима

15.150.000,00

15.150.000,00

0,00

621000

ОСНИВАЧКИ УЛОГ

0,00

0,00

0,00

621000

Оснивачки улог

0,00

0,00

0,00

313.236.700,00

276.545.500,00

36.691.200,00

УКУПНИ РАСХОДИ

1,12

4,84

0,00

100,00

II ПОСЕБНИ ДЕО

Члан 7.

1

ПОЗИЦИЈА

ФУНКЦ.КЛ.

ГЛАВА

РАЗДЕО

Средства буџета у износу од 276.545.500,00 динара, и средства прихода из изворних акктивности
директних и индиректних корисника средстава буџета, у укупном износу од 36.691.200,00 динар,
распоређују се по корисницима и врстама издатака то:

КОНТ
О

110

ВРСТА РАСХОДА

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

1

411000

Плате и додаци заппослених

746.000,00

746.000,00

2

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

146.000,00

146.000,00

3

414000

Социјална давања запосленима

0,00
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4

416000

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

5

417000

Посланички додатак(накнаде
одборницима - дневнице)

6

421000

Стални трошкови

7

422000

Трошкови путовања

8

423000

Услуге по уговору

9

426000

Материјал

10

481000

Дотација политичким странкама

11

482000

Порези таксе и казне

12

512000

500.000,00

500.000,00

0,00
30.000,00

30.000,00

0,00
50.000,00

350.000,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

Машине и опрема

2.100.000,00

2.100.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 110

3.972.000,00

3.972.000,00

УКУПНО

13

411000

Плате и додаци заппослених

14

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

15

414000

Социјална давања запосленима

0,00

16

416000

Награде бонуси и остали расходи

0,00

17

417000

Одборнички додатак

18

421000

Стални трошкови

19

422000

20

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

2.300.000,00

2.300.000,00

400.000,00

400.000,00

200.000,00

200.000,00

50.000,00

50.000,00

Трошкови путовања

150.000,00

150.000,00

423000

Репрезентације

300.000,00

300.000,00

21

423000

Услуге по уговору

22

426000

Материјал

23

472000

Награде

24

484000

Накнада штете - елементарне непогоде

ОПШТИНСКА УПРАВА

410

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00
50.000,00

50.000,00

0,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 110

3

0,00

50.000,00

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

110
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25

411000

Плате и додаци запослених

26

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

27

413000

Накнаде у натури

28

414000

Социјална давања запосленима

50.000,00

50.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

26.000.000,00

26.000.000,00

4.850.000,00

4.850.000,00

25.000,00

25.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД
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29

415000

Накнаде за запошљене

600.000,00

600.000,00

30

416000

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

100.000,00

100.000,00

31

421000

Стални трошкови

5.000.000,00

5.000.000,00

32

422000

Трошкови путовања

800.000,00

800.000,00

33

423000

Услуге по уговору

8.000.000,00

8.000.000,00

34

423000

Репрезентација

1.000.000,00

1.000.000,00

35

423000

Трошкови прослава

250.000,00

250.000,00

36

441000

Камата

2.850.000,00

2.850.000,00

37

444000

Пратећи трошкови задуживања

3.500.000,00

3.500.000,00

38

611000

Отплата главнице код пословних
банака

15.150.000,00

15.150.000,00

39

621000

Оснивачки улог - фонд за грађевинско
земљиште

40

482000

Порези, обавезне таксе и казне

200.000,00

200.000,00

41

483000

Новчане казне и пенали по решењима
судова

300.000,00

300.000,00

70.625.000,00

70.625.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 410

ОПШТИНСКА УПРАВА

110

42

481000

Дотације невладиним организацијама

43

481000

44

0,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

2.675.000,00

2.675.000,00

Дотације верским заједницама

500.000,00

500.000,00

463000

Историјски архив

100.000,00

100.000,00

45

499110

Стална резерва

300.000,00

300.000,00

46

499120

Текућа резерва

5.300.000,00

5.300.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 110

8.875.000,00

8.875.000,00

130

ОПШТИНСКА УПРАВА

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

47

424000

Трошкови израде и спровођења
планова регулације

800.000,00

800.000,00

48

424000

Против градна заштита

980.000,00

980.000,00

49

424000

Трошкови утврђивања смрти

500.000,00

500.000,00

50

424000

Одводњавање

900.000,00

900.000,00

51

424000

Специјализоване услуге

1.500.000,00

1.500.000,00

52

424000

Канцеларија за младе

100.000,00

100.000,00

53

423000

Канцеларија за младе-услуге по уговору

300.000,00

300.000,00

54

425000

Текуће поправке и одржавање
аутомобила СО

350.000,00

350.000,00

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД
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425000

Текуће поправке и одржавање

56

426000

57
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400.000,00

400.000,00

Материјал

2.500.000,00

2.500.000,00

511000

Зграде и грађевински објекти

4.900.000,00

4.900.000,00

58

512000

Машине и опрема

500.000,00

500.000,00

59

512000

ГИС

1.000.000,00

1.000.000,00

60

513000

Остала основна средства

100.000,00

100.000,00

61

515000

Нематеријална имовина

100.000,00

100.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 130

14.930.000,00

14.930.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА - Центар за
волонтере

50

62

423000

1.000.000,00

1.000.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 050

1.000.000,00

1.000.000,00

63

423000

Услуге по уговору

64

511000

Зграде и грађ. Објекти

65

512000

Машине и опрема
УКУПНО ФУНКЦИЈА 020

РЕГИОНАЛНА АГЕНЦИЈА - ДМО
источна Србија

473

66

423000

Услуге по уговору

67

424000

Специјализоване услуге

68

426000

69

512000

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

300.000,00

300.000,00

5.100.000,00

5.100.000,00

800.000,00

800.000,00

6.200.000,00

6.200.000,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

612.000,00

612.000,00

8.026.500,00

8.026.500,00

Материјал

110.000,00

110.000,00

Машине и опрема

480.000,00

480.000,00

9.228.500,00

9.228.500,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 473

ОПШТИНСКА УПРАВА

980

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

Услуге по уговору

ОПШТИНСКА УПРАВА - Центар за
старе

20

УКУПНО

70

472000

Превоз ученика

71

472000

Награде ученицима и студентима
УКУПНО ФУНКЦИЈА 980

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

7.500.000,00

7.500.000,00

300.000,00

300.000,00

7.800.000,00

7.800.000,00

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00
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ОПШТИНСКА УПРАВА

90

72

472000

Фонд за социјалну политику

73

472000

Фонд за децу
УКУПНО ФУНКЦИЈА 090

ОПШТИНСКА УПРАВА

810

74

481000

75

451000

76

541000

77

451000

78

463000

3

3,1

79

481000

80

411000

1.600.000,00

1.600.000,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

5.500.000,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

Фонд за солидарну стамбену изградњу

0,00

0,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 610

0,00

0,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

Изузимање земљишта

3.500.000,00

3.500.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 620

3.500.000,00

3.500.000,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

Фонд за пољопривреду

2.675.000,00

2.675.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 421

2.675.000,00

2.675.000,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

Помоћ здравственим организацијама

700.000,00

700.000,00

0,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 760

700.000,00

700.000,00

0,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

Фонд за противпожарну заштиту

50.000,00

50.000,00

0,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 320

50.000,00

50.000,00

0,00

ОПШТИНСКА УПРАВА - ОПШТИНСКИ
ЈАВНИ ПРАВОБРАНИЛАЦ

330

600.000,00

5.500.000,00

Фонд за противпожарну заштиту

320

600.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 810

ОПШТИНСКА УПРАВА

760

1.000.000,00

5.500.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

421

1.000.000,00

5.500.000,00

ОПШТИНСКА УПРАВА

620

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

Дотације спортским клубовима

ОПШТИНСКА УПРАВА

610

УКУПНО
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Плате и додаци заппослених

УКУПНО
727.000,00

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА
727.000,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД
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81

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

82

414000

Социјална давања запосленима

83

416000

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

84

422000

Трошкови путовања

85

423000

Услуге по уговору

3,3

3,2

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,1

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА"СТЕВАН
СРЕМАЦ"

820

86

411000

Плате и додаци запослених

87

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

88

413000

Накнаде у натури( млеко за ложаче)

89

414000

Социјална давања запосленима

90

416000

Награде бонуси и остали посебни
расходи

91

415000

Накнаде за запошљене

92

421000

Стални трошкови

93

422000

Трошкови путовања

94

423000

Услуге по уговору

95

424000

96
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129.000,00

129.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00
30.000,00

30.000,00

0,00
891.000,00

УКУПНО

891.000,00

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

4.373.000,00

4.373.000,00

783.000,00

783.000,00

12.000,00

12.000,00

173.000,00

173.000,00

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00
75.000,00

75.000,00

350.000,00

350.000,00

80.000,00

80.000,00

180.000,00

180.000,00

Специјализоване услуге

12.000,00

12.000,00

425000

Текуће поправке и одржавање

40.000,00

40.000,00

97

426000

Материјал

240.000,00

240.000,00

98

482000

Порези, обавезне таксе и казне

99

512000

Машине и опрема

100

513000

Остала основна средства

101

515000

Нематеријална имовина

1.060.000,00

1.000.000,00

60.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,2

7.538.000,00

7.478.000,00

60.000,00

ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА
ТУРИЗАМ,КУЛТУРУ И СПОРТ

473

102

411000

Плате и додаци запослених

103

412000

104
105

0,00
160.000,00

160.000,00

0,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

5.436.000,00

4.636.000,00

800.000,00

Социјални доприноси на терет
послодавца

973.200,00

830.000,00

143.200,00

414000

Социјална давања запосленима

500.000,00

500.000,00

415000

Накнаде за запослене

0,00
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106

416000

Награде бонуси и остали расходи

107

421000

Стални трошкови

108

422000

Трошкови путовања

109

423000

Услуге по уговору

110

423000

111

0,00
1.350.000,00

1.200.000,00

600.000,00

600.000,00

3.450.000,00

3.250.000,00

200.000,00

Прославе

300.000,00

200.000,00

100.000,00

423000

Репрезентација

350.000,00

300.000,00

50.000,00

112

424000

Специјализоване услуге

6.550.000,00

6.200.000,00

350.000,00

113

425000

Текуће поправке и одржавање

500.000,00

500.000,00

114

426000

Материјал

1.200.000,00

1.000.000,00

200.000,00

115

482000

Порези, обавезне таксе и казне

200.000,00

100.000,00

100.000,00

116

511000

Зграде и грађевински објекти

117

512000

Машине о опрема

118

513000

Остала основна средства
УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,3

3,4
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ДЕЧИЈИ ВРТИЋ 'БУЦКО'

911

150.000,00

0,00
1.150.000,00

1.150.000,00

0,00
22.559.200,00

20.466.000,00

2.093.200,00

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

20.925.000,00

17.981.000,00

2.944.000,00

3.874.000,00

3.232.000,00

642.000,00

390.000,00

360.000,00

30.000,00

УКУПНО

119

411000

Плате и додаци запослених

120

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

121

413000

Накнаде у натури (маркице за превоз)

122

414000

Социјална давања запосленима

123

415000

Накнаде за запослене

0,00

124

416000

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

0,00

125

421000

Стални трошкови

126

422000

127

22.000,00

22.000,00

1.892.000,00

1.302.000,00

590.000,00

Трошкови путовања

310.000,00

50.000,00

260.000,00

423000

Услуге по уговору

748.000,00

748.000,00

128

424000

Специјализоване услуге

200.000,00

200.000,00

129

425000

Текуће поправке и одржавање

750.000,00

750.000,00

130

426000

Материјал

3.569.000,00

3.569.000,00

131

431000

Амортизација

2.000,00

2.000,00

132

472000

Накнаде за социјалну заштиту из буџета
(треће дете)

133

482000

Порези, обавезне таксе и казне
наметнуте од једог нивоа

134

511000

135

512000

650.000,00

650.000,00

32.000,00

32.000,00

Зграде и грађевински објекти

500.000,00

500.000,00

Машине о опрема

275.000,00

275.000,00
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3,6

3,5

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,4

ДИРЕКЦИЈА ЗА УРБАНИЗАМ И
ИЗГРАДЊУ - СОКОБАЊА

620
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34.139.000,00

УКУПНО

23.575.000,00

10.564.000,0
0

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

136

411000

Плате и додаци запослених

9.037.342,00

5.706.000,00

3.331.342,00

137

412000

Социјални доприноси на терет
послодавца

1.618.964,00

1.047.000,00

571.964,00

138

414000

Социјална давања запосленима

139

415000

Накнаде за запослене

140

416000

Награде, бонуси и остали посебни
расходи

141

421000

Стални трошкови

142

422000

Трошкови путовања

143

423000

Услуге по уговору

144

424000

Специјализоване услуге

145

425000

Текуће поправке и одржавање

146

426000

Материјал

147

431000

Амортизација

100.000,00

148

482000

Порези, обавезне таксе и казне

120.000,00

20.000,00

149

483000

Новчане казне и пенали по решењима
судова

50.000,00

50.000,00

150

511000

Зграде и грађевински објекти

9.200.000,00

9.200.000,00

151

512000

Машине о опрема

300.000,00

50.000,00

152

515000

Нематеријална имовина

153

523000

Залихе робе за даљу продају

10.500.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,5

78.594.000,00

МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

160

20.000,00
356.500,00

20.000,00
10.000,00

346.500,00

595.000,00

275.000,00

320.000,00

80.000,00

10.000,00

70.000,00

500.000,00

300.000,00

200.000,00

44.112.000,00

43.112.000,00

1.000.000,00

320.000,00

200.000,00

120.000,00

1.684.194,00

1.000.000,00

684.194,00

0,00

100.000,00
100.000,00

250.000,00

0,00

УКУПНО

10.500.000,0
0
60.980.000,00

17.614.000,0
0

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

154

421000

Стални трошкови

550.000,00

250.000,00

300.000,00

155

422000

Трошкови путовања

180.000,00

130.000,00

50.000,00

156

423000

Услуге по уговору

750.000,00

600.000,00

150.000,00

157

424000

Специјализоване услуге

800.000,00

600.000,00

200.000,00

158

425000

Текуће поправке и одржавање

4.940.000,00

3.440.000,00

1.500.000,00

159

426000

Материјал

3.200.000,00

1.700.000,00

1.500.000,00
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160

472000

Накнада за социјалну заштиту

161

482000

162

80.000,00

80.000,00

Порези о обавезне таксе

150.000,00

100.000,00

483000

Новчане казне и пенали

100.000,00

100.000,00

163

511000

Зграде и грађевински објекти

200.000,00

200.000,00

164

512000

Машине о опрема

400.000,00

300.000,00

100.000,00

165

513000

Остала основна средства

350.000,00

300.000,00

50.000,00

11.700.000,00

7.500.000,00

4.200.000,00

3,7

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,6

3,8

463000

463000

8.000.000,00

8.000.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,7

8.000.000,00

8.000.000,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

6.160.000,00

4.000.000,00

2.160.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,8

6.160.000,00

4.000.000,00

2.160.000,00

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

168

472000

Накнаде за социјалну заштиту

200.000,00

200.000,00

169

463000

Трансфери другим нивоима власти

100.000,00

100.000,00

УКУПНО ЗА ГЛАВУ 3,9

300.000,00

300.000,00

ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ
СРЕДИНЕ

510

50.000,00

Трансфери другим нивоима власти

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

90

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

Трансфери другим нивоима власти

ЕТШ "Б. НУШИЋ"

920

167

3,9

УКУПНО

ОШ "М.МИХАЈЛО"

912

166

3,10
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170

451000

ЈКП Напредак - Капиталне субвенције Санација депоније

171

424000

УКУПНО

СРЕДСТВА
ИЗ БУЏЕТА

ДОДАТНИ
ПРИХОД

0,00

ДОДАТНИ
ПРИХОД

3.000.000,00

3.000.000,00

Специјализоване услуге

200.000,00

200.000,00

УКУПНО ФУНКЦИЈА 510

3.200.000,00

3.200.000,00

0,00

313.236.700,00

276.545.500,0
0

36.691.200,0
0

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА
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Члан 8.

На терет буџетских средстава корисник може преузимати обавезе само до износа апропријације
утврђене овом одлуком.
Члан 9.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима
буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по проритетима и то: обавезе
утврђене законским прописима – на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за
несметамо функционисање корисника буџетских средстава.

Ако корисници буџетских средстава не остваре додатне приходе у планираном износу,
апропријације утврђене из тих прихода неће се извршавати на терет буџета.
У случају да корисник буџетских средстава оствари наменски и сопствени приход у већем износу од
планираног,орган управе надлежан за финансије по захтеву тог корисника може да увећа одобрене
апропријације за извршавање расхода из тих прихода.

Корисник који, поред прихода из буџета, за одређене расходе или издатке остварује и додатне
приходе, обавезан је да измирење тих расхода и издатака прво врши из прихода из других извора.

Члан 10.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два
пута годишње информише Општинско веће,а обавезно у року од петнаест дана по истеку
шестомесечног,односно деветомесечног периода.
У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1.овог члана ,Општинско веће усваја и
доставља извештај Скупштини општине.
Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих
одступања.
Члан 11.

Средства буџета и приходи које својом делатношћу остварују буџетски корисници распоређују се и
исказују по ближим наменама,у складу са економском функционалном класификацијом, годишњим
финансијским планом прихода и расхода.
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Директни и индиректни корисници буџетских средстава који по закону немају утврђену обавезу
доношења Финансијских планова,доносе план за коришћење оних апропријација за које обим и намена
није унапред законом одређена и то по ближим активностима и наменама.
Рок за доношење аката из става 1.и 2.овог члана је 45 дана од дана ступања на снагу Одлуке о
буџету општине Сокобања.

Члан 12.

Приликом додељивања уговора о набавци добара, пружања услуга и извођењу радова сви
корисници буџета треба да поступе на начин утврђен прописима којима се уређују јавне набавке.
Набавком мале вредности у смислу прописа о јавним набавкама сматра се набавка чија је вредност
дефинисана законом којим се уређује буџет Републике за 2010.год.

Члан 13.

Распоред остварених прихода врши се тромесечним плановима, које доноси надлежни орган за
финансије.
Директни корисник средстава може вршити плаћања у границама прописаних квота за свако
тромесечје.
Члан 14.

У случају да се у току године обим пословања или овлашћења директног корисника буџетских
средстава промени, износ апропријација издвојених за активности тог корисника могу се увећати,
односно смањити на терет или у корист текуће буџетске резерве.

Одлуку о промени апропријације из претходног става овог члана доноси Председник општине.

Директни корисник буџетских средстава, уз одобрење локалног органа управе надлежног за
финансије, може извршити преусмеравање апропријација одобрених на име одређеног расхода у износу
од 5 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Преусмеравање апропријације из става 3.овог члана односи се на апропријације из прихода из
буџета,док се из осталих извора могу мењати без ограничења.

Члан 15.

За извршење одлуке о буџету одговоран је Председник општине.
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Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 16.

Средства распоређена за финансирање програма корисника буџета, преносе се на основу њиховог
захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев корисници су дужни да доставе комплетну документацију на плаћање
(копије).
На захтев Трезора корисници су дужни да доставе на увид и друге податке који су неопходни ради
преноса средстава из Трезора.

На основу поднетих захтева и пратеће документације, Председник општине доноси решења о
одобравању исплата са рачуна Извршење буџета које се спроводе и контролишу у одељењу за
финансије.

Унутар одељења за финансије се спроводи интерна контрола о оправданости и законитости
поднетих докумената на плаћање из средстава буџета, на основу одобрених апропријација из ове
Одлуке, финансијских планова и програма и утврђених квота за сваког буџетског корисника.

Члан 17.

За законито и наменско коришћење средства распоређених овом Одлуком, одговоран је начелник
Општинске управе.
Члан 18.

Корисници средстава буџета могу користити средства распоређена овом одлуком само за намене за
које су им по њиховим захтевима та средства одобрена и пренета.

Члан 19.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно
финансира из буџета, умањиће обрачунату амортизацију средстава за рад у 2010. години сразмерно делу
средстава обезбеђених из буџета.
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Члан 20.

У случају да за извршење одређеног плаћања корисника средстава буџета није постојао правни
основ, средства се враћају у буџет општине.

Члан 21.

Уколико индиректни корисник буџета својом делатношћу изазове судски спор, извршење
правоснажних судских одлука и судска поравнања, извршавају се на терет његових сопствених прихода.
Члан 22.

Пријем нових радника, оснивање нових служби и органа као и измена систематизације може се
вршити, ако су обезбеђена средства за њихов рад, уз сагласност Председника.

Члан 23.

Привремено расположива средства на рачуну буџета, могу се краткорочно пласирати или
орочавати код банака или других финансијских организација, у складу са Законом.

Уговор из става 1. овог члана у име СО закључује лице које је овлашћено за управљање
готовинскимсредствима Трезора.
Члан 24.

Приходи који су погрешно уплаћени, или уплаћени у већем износу од прописаних, враћају се на
терет погрешно или више уплаћених прихода, ако посебним прописом није другачије одређено.
Приходи из става 1. овог члана, враћају се у износима у којима су уплаћени у корист буџета.
Члан 25.

Пренета наменска неутрошена средства из 2009. године користиће се у 2010. години за следеће
намене:
-

5,932.600,65 динара за Центар за старе,
1.000.000,00 дин. за Волонтерски центар,
7.668.869,00 за оснивање Регионалне агенције (Пројекат ДМО – источна Србија).
Члан 26.
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Буџетски корисници су дужни, да на захтев надлежног одељења, тј. Службе директног корисника,
ставе на увид документацију о њиховом финансирању, као и да достављју извештаје о остварењу
прихода и извршењу расхода у одређеном периоду (најмање тромесечо), укључујући и приходе које
остваре обављањем услуга.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, који остваре уштеде у трошењу средстава
буџета планираних за расходе за запослене и коришћења услуга и роба, могу остварени износ уштеда
користити за исплату награда за посебне резултате рада запослених.

Остварена средства уштеде из става 1. овог члана не могу се исплатити у износу већем од износа
потребног за исплату једног месечног платног фонда директног и индиректног корисника буџетских
средстава, и то на крају буџетске године.
Средства остварена од уштеда преусмеравају се одобравањем апропријација на име одређених
расхода у износу од 5 % вредности апропријације за расход чији се износ умањује.

Износ средстава из става 3. овог члана усмеравају се у корист апропријације економске
класификације 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи, о чему одлучује локални орган
управљања надлежан за финансије.

Члан 28.

Изузетно,у случају да виши ниво власти својим актом определи нижем нивоу власти наменска
средства за надокнаду штета услед елементарних непогода,локални орган управе надлеђан за финансије
на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршавање издатака по том основу.
Изузетно,у случају да један ниво власти својим актом определи другом нивоу власти наменска
трансферна средства,као и у случају уговарања донације,чији износи нису могли бити познати у поступку
доношења буџета,орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће
апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 29.
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Директни и индиректни корисници буџета локалне власти који користе пословни простор и
покретне ствари којим управљају други корисници јавних средстава не плаћају закуп у 2010. години.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 30.

Корисници буџетских средстава, до 31. јануара 2010. године пренеће на рачун извршења буџета
општине сва средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2009. години, која су тим
корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине за 2009. годину.

Члан 31.
Ову одлуку објавити у ''Службеном листу општине Сокобања'' и доставити Министарству финансија.

Члан 32.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у ,,Службеном листу општине
Сокобања'', а примењиваће се од 01.01.2010. године

БРОЈ : 401-576/2009
У Сокобањи 18.12.2009. год.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Анђелковић Радмило
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233
На пснпву шлана 8. и 9. Закпна п матишним
коигама ("Службени гласник РС", брпј 20/09),
шлана 16. став 1. ташка 128. Закпна п
теритпријалнпј прганизацији Републике Србије
(„Службени гласник РС“, брпј 129/07) и шлана 3.
и 127. Статута ппщтине Спкпбаоа ("Службени
лист ппщтинe Спкпбаоа", брпј 3/2008),
Скупщтина ппщтине Спкпбаоа, пп претхпднп
прибављенпм мищљеоу Министарства за
државну управу и лпкалну сампуправу брпј 2000-88/2009-04 пд 08. 12. 2009., на седници
пдржанпј дана 18. 12. 2009. гпдине, дпнела је
П Д Л У К У П ПДРЕЂИВАОУ МАТИЧНИХ
ППДРУЧЈА
1.
Пвпм Пдлукпм пдређују се матишна ппдрушја на
теритприји ппщтине Спкпбаоа за кпја се впде
матишне коиге, пдређују се седищта матишних
ппдрушја у кпјима се впде матишне коиге и
пдређују се насељена места кпја припадају
матишним ппдрушјима.
2.
Матишна ппдрушја на теритприји ппщтине
Спкпбаоа су:
1.Матишнп ппдрушје Спкпбаоа, са седищтем у
Спкпбаои, за насељена места: Спкпбаоа, Бели
Пптпк, Никплинац, и Блендија;
2.Матишнп ппдрушје Ресник, са седищтем у
Реснику, за насељена места: Ресник и
Ппружница;
3.Матишнп ппдрушје Врбпвац, са седищтем у
Врбпвцу, за насељена места: Врбпвац,
Трубаревац и Рујевица;
4.Матишнп ппдрушје Јпщаница, са седищтем у
Јпщаници, за насељена места: Јпщаница и
Жушкпвац;

5.Матишнп ппдрушје Врмча, са седищтем у
Врмчи, за насељена места: Врмча и Тргпвищте;
6.Матишнп ппдрушје Мужинац, са седищтем у
Мужинцу, за насељена места: Мужинац и
Шарбанпвац;
7.Матишнп ппдрушје Језерп, са седищтем у
Језеру, за насељена места: Језерп, Нпвп Селп и
Раденкпвац;
8.Матишнп ппдрушје Сесалац, са седищтем у
Сесалцу, за насељена места: Сесалац, Бпгдинац
и Милущинац;
9.Матишнп ппдрушје Читлук, са седищтем у
Читлуку, за насељена места: Читлук, Левпвик и
Церпвица;
10.Матишнп ппдрушје Дугп Ппље, са седищтем у
Дугпм Ппљу, за насељенп местп Дугп Ппље.
3.
Ппшеткпм примене пве Пдлуке престаје да важи
Пдлука п пдређиваоу матишних ппдрушја
(„Службени лист ппщтина Бпљевац, Бпр,
Зајешар, Кладпвп, Коажевац, Мајданпек,
Негптин и Спкпбаоа“, брпј 3/2004).
4.
Пва Пдлука ппшиое да се примеоује данпм
ппшетка примене Закпна п матишним коигама
("Службени гласник РС", брпј 20/09), а пбјавиће
се у „Службенпм листу ппщтине Спкпбаоа“.

I Брпј: 011-32/2009
У Спкпбаои, 18. 12. 2009. гпдине
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА
ПРЕДСЕДНИК
Радмило Анђелковић
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