Службени лист града Шаца, број 31/12, 10/13, 17/13, 25/13
На основу члана 11. Закона о финансирању локалне смоуправе („Службени
гласник РС“, број 62/06, 47/11 и 93/12) и члана 32. и 99. Статута града Шапца
(„Службени лист града Шапца“, број 32/08), Скупштина града Шапца на седници
од 21.12.2012. године, донела је

ОДЛУКУ
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права,
предмета и услуга.
Члан 2.
Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга
за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Члан 3.
Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или
услуге за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.
Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услугe.
Члан 4.
Локалне комуналне таксе не плаћају се за коришћење права, предмета и
услуга од стране државних органа и организација, органа и организација
територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.
Члан 5.
Локалне комуналне таксе уводе се за:
1. 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;
2. држање средстава за игру („забавне игре“);
3. истицање фирме на пословном простору;
4. коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици
локалне самоуправе (коловози, тротоари, зелене површине и сл.);
5. коришћење простора за паркирање друмских моторних и прикључних
возила на уређеним и обележеним местима;
6. коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или
друге објекте привременог коришћења;
7. држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина.

Члан 6.
Тарифом локалних комуналних такса, која чини саставни део ове Одлуке,
утврђује се висина локалних комуналних такса по тарифним бројевима, начин
утврђивања, олакшице, ослобођења, рокови и начин плаћања локалних комуналних
таксa.
Члан 7.
У погледу начина утврђивања комуналне таксе, поступака по правним
лековима, начина и рокова плаћања, камате, повраћаја, застарелости наплате,
принудне наплате, казнених одредаба и осталог што није регулисано овом
Одлуком, примењује се закон којим се уређује порески поступак и пореска
администрација.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним
комуналним таксама („Службени лист града Шапца“, број 13/09 и 27/11)
Члан 9.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Шапца“.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
Број: 020-136/2012-14

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Слободан Мирковић

ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСА

Тарифни број 1.
Такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних
просторија у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других
публикација, плаћа се сразмерно коришћењу, и то:
динара
1. за коришћење јавне површине испред
пословне просторије:
- зона I (Господар Јевремова улица, Карађорђева улица,
Улица цара Душана од центра до Дома Војске,
Масарикова улица од центра до Шабачке библиотеке,
Трг Шабачких жртава, Трг Ђачког батаљона)

25,00

- зона II (Улица цара Душана до краја,
Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја,
простор регулационих планова Центар 1-7,
Блока 119, простор око Медицинске школе)

22,00

- зона Старог града
- остали делови града
- сеоска подручја

10,00
10,00
5,00

такса из ове тачке плаћа се по 1м2 на дан
2. за постављање сунцобрана у летњим
баштама на којима су исписане
рекламне поруке по сунцобрану

20,00

такса из ове тачке плаћа се по комаду на дан
3. за коришћење јавне површине на:
- тротоарима
- пијацама
- вашарима
- осталим местима
такса из ове тачке плаћа се по једном дужном метру на дан

20,00
20,00
30,00
12,00

Изузетно за коришћење јавних површина за комерцијалне промоције као и
у дане новогодишњих, осмомартовских празника и вашара заузеће јавне површине
за уличну продају, по одобрењу надлежног органа, плаћа се такса по 1м2 на дан, и
то:
- у трајању до три дана
- у трајању до 10 дана
4. за заузеће јавне површине
грађевинским материјалом, односно
постављањем скеле

600,00
300,00

20,00

такса из ове тачке плаћа се по 1м2 на дан
5. за коришћење јавних површина за
јавне манифестације забавног карактера
локална комунална такса се плаћа на сат

8.500,00

Наплату таксе из овог тарифног броја врши:
- ЈКП "Стари град" Шабац, из тачке 3. алинеја 2. и 3.,
- Градска управа - Одељење за инспекцијске и комунално-стамбене послове
у свим осталим случајевима из Тарифног броја 1. у поступку издавања одобрења за
коришћење јавне површине.
Тарифни број 2.
Такса за држање средстава за игру утврђује се годишње по комаду, и то:
динара
- за томболу
- за билијар
- за стони фудбал
- за флипере
- за рингишпил
- за покер апарате
- за видео игре
- за друге аутомате за игру на срећу

24.000,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
2.500,00
50.000,00
2.500,00
50.000,00

Утврђивање и наплату таксе из овог тарифног броја врши Градска управа
града Шапца.

Тарифни број 3.
Локална комунална такса за истицање фирме на пословном простору (у
даљем тексту: фирмарина) утврђује се годишње, и то:

1. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која
имају годишњи приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних
лица која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње
и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико
дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају у
зависности од бруто површине пословног простора и то:
- до 200 м2 ……………………………….………….……..…..…….…. 26.000 динара
- преко 200 м2 ………………………………………………..…..…….. 52.000 динара
Фирмарина из ове тачке умањује се за 50% за истицање фирме на пословном
простору на подручју сеоских месних заједница.
2. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности:
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају у износу од
150.000,00 динара.
За истицање фирме на сваком издвојеном пословном простору, ван седишта
фирме, обвезник плаћа таксу у зависности од бруто површине пословног простора
и то:
- до 200 м2 .............................................................................................. 26.000,00 динара
- преко 200 м2 ........................................................................................ 52.000,00 динара
Фирмарина из ове тачке умањује се за 50% за истицање фирме на пословном
простору на подручју сеоских месних заједница.
3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници, а обављају делатност поштанских услуга,
фирмарину плаћају у износу од 150.000,00 динара.
За истицање фирме на сваком издвојеном пословном простору, ван седишта
фирме, обвезник плаћа таксу у зависности од бруто површине пословног простора
и то:
- до 200 м2 .............................................................................................. 26.000,00 динара
- преко 200 м2 ........................................................................................ 52.000,00 динара
Фирмарина из ове тачке умањује се за 50% за истицање фирме на пословном
простору на подручју сеоских месних заједница.
4. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство
разврстана у велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници, а обављају делатности: банкарства; осигурања

имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају у
износу од 350.000,00 динара.
Утврђивање фирмарине врши се на основу поднете пријаве обвезника и/или
других података којима располаже Градска управа града Шапца, Одељење за
финансије.
Фирмарина се утврђује решењем Градске управе града Шапца, Одељења за
финансије.
Обвезник таксе из овог тарифног броја, дужан је да поднесе пријаву за
утврђивање локалне комуналне таксе Градској управи града Шапца, Одељењу за
финансије, најкасније до 31. јануара године за коју се врши утврђивање фирмарине,
односно у року од 10 дана од дана почетка коришћења права, предмета или услуге
или настанка промене од значаја за утврђивање фирмарине.
Фирма, у смислу ове Одлуке, јесте сваки истакнути назив или име које
упућује на то да правно или физичко лице обавља одређену делатност.
Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.
За истицање фирме на сваком издвојеном пословном простору, ван седишта
фирме, обвезник плаћа таксу за сваку истакнуту фирму.
Ако се пословно седиште обвезника таксе налази ван територије града
Шапца, а обвезник поседује пословну јединицу, огранак, заступништво и сл. на
територији града Шапца, фирмарина се плаћа у одговарајућем износу из овог
тарифног броја.
Фирмарина из овог тарифног броја плаћа се у утврђеним износима без
обзира да ли обвезник таксе предметну делатност обавља као претежну или
споредну.
Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује
рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица
која обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и
трговине нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским
производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), а имају годишњи приход до
50.000.000 динара, не плаћају фирмарину.
За време трајања привремене одјаве делатности, обвезник комуналне таксе
не плаћа фирмарину.
Фирмарину не плаћају правна лица која су у поступку ликвидације, од дана
регистрације одлуке о ликвидацији и објављивања огласа о покретању ликвидације,
и правна лица која су у поступку стечаја, од дана истицања огласа о отварању
поступка стечаја на огласној табли суда.
Установе чији је оснивач република или град ослобођени су плаћања
фирмарине.
Јавна предузећа и дирекције чији је оснивач град ослобођени су плаћања
фирмарине.

Фирмарину не плаћају привредни субјекти (предузетници) који као
претежну делатност обавља старе и уметничке занате и послове домаће радиности,
за које је издат одговарајући сертификат министарства надлежног за послове
привреде.
Фирмарину не плаћају удружења грађана, верске и хуманитарне
организације, невладине и политичке организације, спортска и друга непрофитна
удружења и организације.

Тарифни број 4.
За коришћење рекламих пано, укључујући и истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и просторима који припадају граду (коловози,
тротоари, зелене површине и сл.) утврђује се такса у годишњем износу и то:
4.1 Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи
приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом
и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима;
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга;
електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), таксу плаћају у зависности од
бруто површине пословног простора и то:
- до 200 м2 ……………………………….………….……..…..…….…. ........ годишње
Зона I (Господар Јевремова улица, …..............................................................

5.200

Карађорђева улица,Улица цара Душана од центра до Дома Војске, Масарикова
улица од центрадо Шабачке библиотеке,Трг Шабачких жртава,Трг Ђачког
батаљона)
Зона II (Улица Цара Душана до краја

…......................................................

4.200

Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, простор регулационих планова
Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе)
Зона Старог града

…..........................................................................

3.200

Остали делови града …............................................................................

2.200

Сеоска подручја

1.200

…...............................................................................

- преко 200 м2 ..................................................................................................годишње
Зона I (Господар Јевремова улица, …...........................................................

10.400

Карађорђева улица,Улица цара Душана од центра до Дома Војске, Масарикова
улица од центра до Шабачке библиотеке,Трг Шабачких жртава,Трг Ђачког
батаљона)
Зона II (Улица Цара Душана до краја …......................................................

8.300

Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, простор регулационих
планова Центар 1-7, Блока 119, простороко Медицинске школе)
Зона Старог град

…................................................................................. 6.400

Остали делови града
Сеоска подручја

…..................................................................................

…...................................................................................

4.800
2.400

4.2 Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства;
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте;
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента;
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина,
коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова
и дискотека),
годишње
Зона I (Господар Јевремова улица, ….......................................................

30.000

Карађорђева улица,Улица цара Душана од центра до Дома Војске, Масарикова
улица од центра до Шабачке библиотеке,Трг Шабачких жртава,Трг Ђачког
батаљона)
Зона II (Улица Цара Душана до краја …........................................................

24.000

Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, простор регулационих планова
Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе)
Зона Старог града

…...............................................................................19.200

Остали делови града
Сеоска подручја

…........................................................................................15.400

…..........................................................................................

3.500

За коришћење рекламих пано, укључујући и истицање и исписивање фирме
ван пословног простора на објектима и просторима који припадају граду (коловози,
тротоари, зелене површине и сл.) утврђује се такса у годишњем износу и то: на
сваком издвојеном пословном простору, ван седишта фирме, обвезник плаћа таксу
у зависности од бруто површине пословног простора и то:

- до 200 м2 ……………………………….………….……..…..…….…. годишње
Зона I (Господар Јевремова улица, ….............................................................

5.200

Карађорђева улица,Улица цара Душана од центра до Дома Војске, Масарикова
улица од центра до Шабачке библиотеке,Трг Шабачких жртава,
Трг Ђачког батаљона)
Зона II (Улица Цара Душана до краја

….............................................................4.200

Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, простор регулационих планова
Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе)
Зона Старог града

…....................................................................................3.200

Остали делови града

…....................................................................................... 2.200

Сеоска подручја

….............................................................................................. 1.200

- преко 200 м2 ...................................................................................................годишње
Зона I (Господар Јевремова улица

…................................................................10.400

Карађорђева улица,Улица цара Душана од центра до Дома Војске, Масарикова
улица од центра до Шабачке библиотеке,Трг Шабачких жртава,Трг Ђачког
батаљона)
Зона II (Улица Цара Душана до краја

…..............................................................8.300

Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, простор регулационих планова
Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе)
Зона Старог града

…............................................................................... 6.400

Остали делови града
Сеоска подручја

…....................................................................................... 4.800

…............................................................................................ 2.400

4.3. Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници, а обављају делатност поштанских услуга
годишње
Зона I (Господар Јевремова улица, ….................................................................. 30.000
Карађорђева улица,Улица цара Душана од центра до Дома Војске,

Масарикова улица од центра до Шабачке библиотеке,Трг Шабачких жртава,Трг
Ђачког батаљона)
Зона II (Улица Цара Душана до краја ….............................................................24.000
Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, простор регулационих планова
Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе)
Зона Старог града

….................................................................................19.200

Остали делови града
Сеоска подручја

…........................................................................................15.400

…............................................................................................. 3.500

4.4 Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у
велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује
рачуноводство и предузетници, а обављају делатности: банкарства; осигурања
имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; мобилних и
телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала
и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека,
годишње
Зона I (Господар Јевремова улица, …....................................................................70.000
Карађорђева улица,Улица цара Душана од центра до Дома Војске, Масарикова
улица од центра до Шабачке библиотеке,Трг Шабачких жртава,Трг Ђачког
батаљона)
Зона II (Улица Цара Душана до краја

…............................................................56.000

Масарикова улица од Шабачке библиотеке до краја, простор регулационих планова
Центар 1-7, Блока 119, простор око Медицинске школе)
Зона Старог града

…............................................................................45.000

Остали делови града
Сеоска подручја

…........................................................................................36.000

…............................................................................................29.000

Наплату таксе из овог тарифног броја врши Градска управа града Шапца у
поступку издавања одобрења или редовног инспекцијског надзора.“
Тарифни број 5.
Такса за коришћење простора за паркирање друмских моторних и
прикључних возила на уређеним и обележеним местима која су за то одређена,

плаћа се куповином карте за паркирање или електронским путем преко СМС
порука и то:




у првој зони за сваки
започети сат паркирања…………………..35,00 дин.
у другој зони за сваки
започети сат паркирања…………………..30,00 дин.
дневна карта за паркирање …..................130,00 дин.

Ако су паркирана возила са приколицом, комунална такса из предходног
става увећава се за 100%.
Такса за коришћење простора за паркирање аутобуса на депоу за сваки
започети сат износи………..................................................35,00 дин.
Такса за коришћење простора за паркирање на затвореним паркиралиштима
за сваки започети сат износи...............................................40,00 дин.
Месечна претплата за паркирање возила износи:
 за путничка возила на уличним
паркиралиштима у зони 1………………….1.700,00 дин.
 за путничка возила на уличним
паркиралиштима у зони 2…………………....900,00 дин.
 за путничка возила на
затвореним паркиралиштима………………2.000,00 дин.
 за комби возила на затвореним
паркиралиштима…………………………….2.500,00 дин.
 за аутобусе на депоу……………......………4.000,00 дин.
 за путничка возила за станаре власнике
једног путничког возила……………....….…..350,00 дин.
Резервација места за паркирање путничких возила за сваки започети месец
паркирања износи ….…….................................................…7.000,00 дин.
Резервација од 10 места и више за паркирање путничких возила по возилу за
сваки започети месец паркирања износи.............................3.500,00 дин.
Доплатна карта за паркирање износи………….......1.100,00 дин.

Таксу из става 1,2,3,4,5,6,7 и
ЈКП “Паркинг-Шабац” Шабац.

8 овог тарифног

броја наплаћује

Изузетно: особе са инвалидитетом од 80% или више по једном основу,
односно 70% или више уколико се ради о инвалидитету доњих екстремитета, слепа
лица 4. и 5. категорије, глува лица са 70% инвалидитета по једном основу, војни
инвалиди и цивилни инвалиди рата од 1. до 5. групе који су остарили право на
оротопедски додатак по основу оштећења доњих екстремитета, особе са

вишеструким сметњама у развоју и особе оболелеле од аутизма, могу остварити
право на бесплатно коришћење обележених паркинг места за паркирање возила
особа са инвалидитетом, на јавним паркиралиштима на територији града Шапца,
под условима и по поступку предвиђеним Правилником о издавању паркинг карте
за особе са инвалидитетом, који доноси Градско веће града Шапца.
За пролаз и заустављање теретних возила у зони забрањеној за саобраћај
теретних возила, на основу посебног одобрења органа надлежног за послове
саобраћаја, у складу са одредбама решења о режиму саобраћаја теретних моторних
возила кроз Шабац, утврђује се такса на месечном нивоу у износу и то:
- теретна возила од 3 до 5 тона ..................................
500,00 дин.
- теретна возила од 5 до 10 тона ................................ 1.000,00 дин.
- теретна возила преко 10 тона .................................. 3.000,00 дин.
а уколико се одобрење за пролаз и заустављање тражи за један дан утврђује се
такса у износу и то:
- теретна возила од 3 до 5 тона ..................................
- теретна возила од 5 до 10 тона ................................
- теретна возила преко 10 тона ..................................

100,00 дин.
200,00 дин.
500,00 дин.

Таксу из става 11. овог тарифног броја наплаћује Градска управа – Одељење
за инспекцијске и комунално-стамбене послове.
Такса за коришћење обележених места на такси стајалишту по такси возилу
дневно износи: ......................................................................... 13,00 дин.
Таксу плаћа предузетник, предузеће или друго правно лице које је
регистровано за обављање такси превоза.
Такса се плаћа унапред, годишње приликом издавања решења о прегледу
такси возила у складу са Одлуком о ауто такси превозу путника.
Тарифни број 6.
Такса за коришћење слободних површина за камповање, постављање
шатора или друге облике привременог коришћења, плаћа се дневно, по метру
квадратном заузете површине:
15,00 дин.
Наплату таксе из овог тарифног броја врши Градска управа града Шапца у
поступку одобравања површина за коришћење.

Тарифни број 7.
Такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, утврђује се по сваком возилу годишње и то:
1)
-

за теретна возила:
за камионе до 2 t носивости
за камионе од 2 t до 5 т носивости
за камионе од 5 t до 12 t носивости
за камионе преко 12 t носивости

1.570 дин,
2.100 дин
3.670 дин
5.240 дин

2)
3)
4)
5)

за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)
520 дин
за путничка возила:
до 1.150 cm³
520 дин
преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ до
1.050 дин
преко 1.300 cm³ до1.600 cm³
1.570 дин
преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³
2.100 дин
преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³
3.150 дин
преко 3.000 cm³ до
5.240 дин
за мотоцикле:
до 125 cm³
420 дин
преко 125 cm³ до 250 cm³
630 дин
преко 250 cm³ до 500 cm³
1.050 дин
преко 500 cm³ до 1.200 cm³
1.260 дин
преко 1.200 cm³
1.570 дин
за аутобусе и комби бусеве
50 динара по регистрованом седишту

6) за прикључна возила: теретне приколице,полуприколице
теретне приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 т носивости
- Од 1 t до 5 t носивости
- Од 5 t до 10 t носивости
- Од 10 t до 12 t носивости
- Носивости преко 12 т

и специјалне
420 дин
730 дин
1. 000 дин
1.360 дин
2.100 дин

7) за вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата
1.570 дин
- чија је снага мотора од 66-96 киловата
2.100 дин
- чија је снага мотора од 96-132 киловата
2.620 дин
- чија је снага мотора од 132-177 киловата
3.150 дин
- чија је снага мотора преко 177 киловата
4.200 дин
8) за радна возила,специјална адаптирана возила за превоз реквизита за
путујуће забаве,радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела
------- 1.050 дин
Комуналну таксу из овог тарифног броја наплаћује надлежни орган при
регистровању возила, на рачун буџета градa Шапца.

