Пречишћен текст - ТАРИФА

TAРИФА
Тарифни број I
За истицање фирме у пословним седиштима, издвојеним пословним просторима и
огранцима, плаћа се годишња такса и то:
I ПО ДЕЛАТНОСТИМА (банкарство; осигурање имовине и лица; производња и
трговина нафтом и дериватима нафте; производња и трговина на велико дуванским
производима; производња цемента; поштанске, мобилне и телефонске услуге;
електропривреда; казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале и пружање коцкарских
услуга и ноћни барови и дискотеке):
 Велика правна лица - 300.000 динара
 Средња правна лица - 150.000 динара
 Мала правна лица - 50.000 динара
 Предузетници - 20.000 динара
II ПО ВЕЛИЧИНИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА осим делатности (банкарство;
осигурање имовине и лица; производња и трговина нафтом и дериватима нафте;
производња и трговина на велико дуванским производима; производња цемента;
поштанске, мобилне и телефонске услуге; електропривреда; казина, коцкарнице,
кладионице, бинго сале и пружање коцкарских услуга и ноћни барови и дискотеке):
а) -ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА :
-У I зони- 100.000 динара
-У II зони -умањење 20% од износа таксе утврђене у I зони,
-У III,IV,V,VI -зони -умањење 50% од износа таксе утврђене у I зони,
-У зони изван граница зона -умањење 80% од износа таксе утврђене у I зони.
б)-СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА која су остварила годишњи приход преко
50.000.000 динара:
-У I зони -50.000 динара
-У II зони- умањење 20% од износа таксе утврђене у I зони,
-У III,IV,V,VI зони- умањење 50% од износа таксе утврђене у I зони,
-У зони изван граница зона- умањење 80% од износа таксе утврђене у I зони.
в)-МАЛА ПРАВНА ЛИЦА која су остварила годишњи приход преко 50.000.000
динара:
-У I зони- 30.000 динара
-У II зони -умањење 20% од износа таксе утврђене у I зони,
-У III,IV,V,VI зони -умањење 50% од износа таксе утврђене у I зони,
-У зони изван граница зона- умањење 80% од износа таксе утврђене у I зони.
г)-ПРЕДУЗЕТНИЦИ који су остварили годишњи приход преко 50.000.000
динара:
-У I зони -20.000 динара
-У II зони -умањење 20% од износа таксе утврђене у I зони,
-У III,IV,V,VI зони -умањење 50% од износа таксе утврђене у I зони,
-У зони изван граница зона -умањење 80% од износа таксе утврђене у I зони.
д)-Адвокатске канцеларије које су оствариле годишњи приход преко 50.000.000
динара:
-У I зони -20.000 динара
-У II зони -умањење 20% од износа таксе утврђене у I зони,
-У III,IV,V,VI зони -умањење 50% од износа таксе утврђене у I зони,
-У зони изван граница зона -умањење 80% од износа таксе утврђене у I зони.
ђ)-Предузетници регистровани са седиштем на тезги који су остварили
годишњи приход преко 50.000.000 динара:
-У I зони -10.000 динара

-У II зони -умањење 20% од износа таксе утврђене у I зони,
-У III,IV,V,VI зони -умањење 50% од износа таксе утврђене у I зони,
-У зони изван граница зона -умањење 80% од износа таксе утврђене у I зони.
е)-Хуманитарне организације, правна лица у стечају, правна лица у
ликвидацији, удружења, спортске организације, синдикати и политичке странке,
радничка, дечија или омладинска одмаралишта, лица која као претежну
делатност обављају старе и уметничке занате и послове домаће радиности за које
је издат одговарајући сертификат министарства надлежног за послове привреде
која су остварила годишњи приход преко 50.000.000 динара:
-У I зони -10.000 динара
-У II зони -умањење 20% од износа таксе утврђене у I зони,
-У III,IV,V,VI зони -умањење 50% од износа таксе утврђене у I зони,
-У зони изван граница зона -умањење 80% од износа таксе утврђене у I зони.
Комунална такса из овог тарифног броја плаћа се за сваку истакнуту фирму, односно
назив без обзира где је истакнута и у ком облику.
Ако се на једном објекту налазе више истакнутих фирми или назива истог обвезника,
комунална такса се плаћа само за једну фирму односно назив и то по највишој тарифи
утврђеног износа за истакуту фирму на објекту.
Предузетнику који привремено одјави обављање делатности, у складу са законом, за
тај период мирује обавеза плаћања таксе на фирму, с тим да за време трајања привремене
одјаве фирма није истакнута.
Комуналну таксу по овом тарифном броју плаћају обвезници за истакнуту фирму у
истом месту пун износ за једну пословну јединицу утврђен у Тарифном броју, а за више од
једне пословне јединице у истом месту, плаћа се 30% од износа који је утврђен у Тарифном
броју.
Тарифни број ІI
За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван
пословног простора на објектима и просторима који припадају општини Пирот (коловози,
тротоари, зелене површине, бандере и сл.), наплаћује се локална комунална такса за правна
лица и предузетнике у износу од 20% од одговарајућих износа утврђених у тарифном броју I
за период од годину дана, односно сразмерно времену коришћења.
Тарифни број ІIІ
За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и
машина, плаћа се годишње:
1) за теретна возила:
(1) за камионе до 2т носивости - 1.000,00 динара,
(2) за камионе од 2т до 5т носивости -1.900,00 динара,
(3) за камионе од 5т до 8т носивости – 2.800,00 динара,
(4) за камионе од 8т до 12т носивости - 3.400,00 динара,
(5) за камионе преко 12т носивости -4.900,00 динара;
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) – 490,00 динара
3) за путничка возила:
(1) до 1.150цм³ – 490,00 динара,
(2) преко 1.150цм³ до 1300цм³ – 700,00 динара,
(3) преко 1.300цм³ до 1600цм³ – 1.100,00 динара,
(4) преко 1.600цм³ до 2.000цм³ – 1.900,00 динара,
(5) преко 2.000цм³ до 2.500цм³ – 2.500,00 динара,
(6) преко 2.500цм³ до 3.000цм³ – 2.900,00 динара,
(7) преко 3.000цм³ – 4.900,00 динара;
4) за мотоцикле:
(1) до 50цм³ – 200,00 динара

(2) преко 50цм³ до 125цм³ – 350,00 динара,
(3) преко 125цм³ до 250цм³ – 500,00 динара,
(4) преко 250цм³ до 500цм³ – 800,00 динара,
(5) преко 500цм³ до 1200цм³ – 1.100,00 динара,
(6) преко 1200цм³ – 1.400,00 динара;
5) за аутобусе и комби бусеве 48,00 динара по регистрованом седишту;
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице
за превоз одређених врста терета:
(1) 1т носивости – 300,00 динара,
(2) од 1т до 3т носивости -550,00 динара,
(3) од 3т до 5т носивости -600,00 динара,
(4) од 5т до 10т носивости -940,00 динара,
(5) од 10т до 12т носивости -1.290,00 динара,
(6) носивости преко 12т – 1.900,00 динара;
7) за вучна возила (тегљаче):
(1) чија је снага мотора до 66 киловата – 1.400,00 динара,
(2) чија је снага мотора од 66 – 96 киловата – 1.900,00 динара,
(3) чија је снага мотора од 96– 132 киловата – 2.400,00 динара,
(4) чија је снага мотора од 132 – 177 киловата – 2.900,00 динара,
(5) чија је снага мотора преко 177 киловата – 3.900,000 динара;
8) за радна возила, специјално адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње
и атестирана специјализована возила за превоз пчела – 800,00 динара.
Тарифни број IV
За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у
пословне сврхе,осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и
уметничких заната и домаће радиности:
1) За утовар и истовар робе,складирање огревног,
грађевинског и другог материјала по м² дневно.
(1) за утовар и истовар робе
(2) за складирање огревног материјала
(3) за складирање грађевинског
и другог материјала

I

ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА
II
III
IV
V VI

35
67
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26,5
60,5 54

87,5 77
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21
47
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38,5 31,5
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48
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2) Мањи монтажни објекти
(1) продајна тезга за продају карата
(2) продајна тезга за продају робе
испред продавница
(3) продајна тезга за продају честитки
и цвећа
(4) аутомати за фотографију и други
слични аутомати

96,5 87,5 77

67,5

57

48 дин.

96,5 87,5 77

67,5

57

48 дин.

96,5 87,5 77

67,5

57

48 дин.

13,5 12,5 11,5 10,5

7

6

дин.
(5) за друге сличне мање објекте

22

18,5 15,5 11,5 10,5

(6) за зимске баште

52

49

45

(7) летње баште

27

26

22

20

18,5 16,5

(8) продаја бостана

29

27

26

22

20

7

дин.
37,5 34,5 30

дин.
дин.
18,5

дин.
(9) фрижидери за продају сладоледа и
расхладне витрине по м² дневно

27

26

22

20

18,5 16,5

20

18,5

16,5 15,5 13 10,5

26

22

дин.
3) За постављање столова испред угоститељских
и других објеката по м² дневно.
дин.

4) За коришћење простора ван пословних просторија
у пословне сврхе по м² дневно
27
дин.
5) За забавне паркове, циркусе и сл.

6

5,5

3,5

20

3

2,5

18,5 16,5

2

дин.

6) За коришћење јавне површине за изнајмљивање дечијих аутомобила,мотора и сл.,такса се
плаћа по возилу дневно 47,00 динара.
7) За коришћење простора на Тргу пиротских ратника за пословне манифестације 104,00
динара по м² дневно.
Правна лица и предузетници који врше угоститељску делатност и који плаћају
комуналну таксу за заузеће јавних површина за постављање летњих и зимских башти могу
остварити умањење износа таксе уколико упошљавају одређени број радника:
1) за упошљена 3-5 радника -20% умањења,
2) за упошљена 6 и 7 радника -30% умањења,
3) за упошљена више од 7 радника-40% умањења.
У укупан број запослених радника у смислу ове олакшице не рачунају се
предузетник,власник правног лица и лица запослена код предузетника, односно правног лица
у другим угоститељским објектима.
Умањење се остварује подношенњем захтева са приложеним пријавама на осигурање
за запослене до петог у месецу за месец за који се тражи умањење.
Подносилац захтева је дужан да копију одјаве од осигурања за запосленог, која
опредељује олакшицу, достави надлежном органу најкасније наредног радног дана након
одјаве.
Тарифни број V
За држање средстава за игру (билијар, компјутери, пикадо, флипери и друге забавне
игре) корисници простора плаћају дневно 30,00 динара.
Тарифни број VI
За коришћење простора за паркирање друмских, моторних и прикључних возила на
уређеним и обележеним местима плаћа се такса за:
1) започети сат паркирања:
(1) у црвеној зони (Зона I) – 30,00 динара,
(2) у зеленој зони (Зона II) – 25,00 динара;
2) дневно паркирање:
(1) у црвеној зони (Зона I) – 120,00 динара,
(2) у зеленој зони (Зона II) – 100,00 динара;
3) повлашћено месечно коришћење паркинг места од стране станара (важи у сектору
становања) – 400,00 динара;
4) месечно коришћење паркинг места у црвеној зони (Зона I) за:
(1) физичка лица – 1.300,00 динара,
(2) правна лица – 1.700,00 динара;

5) месечно коришћење паркинг места у зеленој зони (Зона II) за:
(1) физичка лица – 1.000,00 динара,
(2) правна лица – 1.200,00 динара;
6) месечно коришћење паркинг места за такси возила – 500,00 динара;
7) месечно коришћење резервисаног паркинг места:
(1) једног паркинг места – 6.000,00 динара,
(2) 2 – 3 паркинг места, по паркинг месту – 4.800,00 динара,
(3) 3 - 7 паркинг места, по паркинг месту – 3.630,00 динара,
(4) више од 7 паркинг места, по паркинг месту – 3.000,00 динара.
Тарифни број VII
За коришћење слободних површина за камповање, постављање шатора или друге
објекте привременог коришћења плаћа се по м² дневно:
1) за постављање шатора – 29,00 динара;
2) за постављање камп кућица,стамбену приколицу или други облик привременог коришћења
слободних површина – 29,00 динара.
Тарифни број VIII
За заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење грађевинских
радова:
ЗОНЕ ПОСЛОВАЊА
I
II
III
IV
V
VI
1) При изградњи објекта дневно по м² заузете површине
(1) за пословни простор
20
17,5 16,5
(2) за стамбени простор
12,5 10,5
6

12,5
4

11,5
3

9,5
2

2) При извођењу радова на објектима који изискују раскопавање коловоза и тротоара дневно
по м²:
(1)ако се раскопавање врши од 01.03.-31.10. - 97 динара;
(2)ко се раскопавање врши од 01.11.-01.03. -77 динар

