
 

 

 

 

 

На основу члана 110. став 5. Статута општине Куршумлија  ("Службени лист  

општине Куршумлија", бр 6/2019), сачињава се следећи 

 

ИЗВЕШТАЈ  

О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ  РАСПРАВИ  О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ 

КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

           Општинско веће општине Куршумлија је на седници одржаној дана  26.11.2019. 

године донео Закључак број II-02-153/2019-7,  којим је одређено спровођење јавне расправе 

о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама  за 2020. годину и утврђен је Програм 

јавне расправе. 

Јавна расправа као облик учешћа грађана у локалној самоуправи, омогућава 

учешће грађана у доношењу одлука и других аката који су од непосредног интереса за 

становништво. 

          Јавна расправа o Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама  за 2020. годину 

спроведена је у периоду од од  27.11.2019. године до 12.12.2019. године а текст нацрта Одлуке 

био је постављен на интернет страници општине Кушумлија www.kursumlija.org, и на 

огласној табли општине Куршумлија, са позивом  свим заинтересованим  лицима да у 

назначеном року достављају предлоге, сугестије, и мишљења на имејл адресу: 

javnarasprava@kursumlija.org, односно писаним путем на адресу: Општина Куршумлија, 

ул. Пролетерских бригада бб, 18430 Куршумлија, са назнаком – „За јавну расправу о 

Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама  за 2020. годину“. 
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Упућен је јавни позив грађанима, удружењима, стучној и осталој јавности, да 

доставе своје предлоге, сугестије  и мишљења на Нацрт о Одлуке о локалним комуналним 

таксама  за 2020. годину. 

За време трајања јавне расправе у Општини Куршумлија је примљено путем 

електронске поште  два поднеска  са предлозима  на Нацрт Одлуке о локалним 

комуналним таксама. 

У прилогу овог извештаја, као његов саставни део, је приказ  предлога  учесника у 

јавној расправи,  које су за време трајања јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним 

комуналним таксама  за 2020. годину достављене Општини Куршумлија. 

 

 

СКРАЋЕНИ ПРИКАЗ ПРИМЕДБИ КОЈЕ СУ ПОДНЕТЕ  НА НАЦРТ ОДЛУКЕ О 

ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА СА КРАЋИМ ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ 

ПРИМЕДБИ И ПРЕДЛОГА 

 

1. Подносилавц предлога-Наташа Јовановић, општински правобранилац, поднесак 

примљен 10.12.2019.године путем електронске поште на адресу 

javnarasprava@kursumlija.org 

 

Опис предлога: Влада Републике Србије је дана 04.12.2019.г донела Ускалађене највише износе 

локалне комуналне  таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина којим су предвиђени највиши износи  истих.  С тога предлажем 

да се износи  у нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама  у делу  Таксене тарифе у 

тарифном броју 2 замене износима које је Влада Р Србије донела. 

1. За теретна возила: 

За камионе до 2 т носивости                    1.750 динара, 

За камионе од 2 т до 5 т носивости        2.330  динара, 

За камионе од 5 т до 12 т носивости      4.060 динара, 

За камионе преко 12 т носивости           5.800 динара 

 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  580 динара; 

3. За путничка возила: 

До 1.150 цм3 -                                                 580 динара, 

Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3                 1.150 динара, 

Преко 1.300 цм до 1.600 цм                     1.740 динара, 

Преко 1.600 цм до 2.000 цм3                   2.330 динара, 

Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3                 3.510 динара, 

Преко 3.000 цм3 -                                         5.800 динара; 

 

4. За мотоцикле: 

До 125 цм3                                                      466 динара, 
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Преко 125 цм3 до 250 цм3                          690 динара, 

Преко 250 цм3 до 500 цм3                       1.150  динара, 

Преко 500 цм3 до 1.200 цм3                   1.410  динара, 

Преко 1.200 цм3                                          1.740  динара. 

 

5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту  50 динара.  

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице 

за превоз одређених врста терета: 

 

      -    1 т носивости -                               470 динара, 

      -    од 1 т до 5 т носивости -             810 динара, 

      -   од 5 т до 10 т носивости -         1.100 динара, 

      -   од 10 т до 12 т носивости -       1.520 динара, 

      -  носивости преко 12 т -              2.330 динара,  

 

       7.  За вучна возила (тегљаче): 

    - чија је снага мотора до 66 киловата -            1.740 динара, 

     - чија је снага мотора од 66-96 киловата -       2.330 динара, 

     - чија је снага мотора од 96-132 киловата -     2.930 динара, 

     - чија је снага мотора од 132-177 киловата -   3.510 динара, 

     - чија је снага мотора преко 177 киловата -    4.660 динара. 

 

8.За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње 

и атестирана специјализована возила за превоз пчела -                                 1.150 динара. 

 

Предлог се прихвата: 

Сходно обредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, локалне комуналне таксе за 

држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина су 

изворни приход локалне самоуправе , а највише  износе објављује Влада РС и усклађују се 

годишње , са годишњим индексом потрошачких цена. Влада  РС је објавила дана 04.12.2019.г 

објавила  Ускалађене највише износе локалне комуналне  таксе за држање моторних друмских 

и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина  

 

 

2. Подносилавц предлога-Наташа Јовановић, општински правобранилац, поднесак 

примљен 11.12.2019.године путем електронске поште на адресу 

javnarasprava@kursumlija.org 

Опис првог предлога: Сходно чл. 39. Закона о прекршајима  предлажем  измену  чл. 14. и 15. 

Нацрта  Одлуке о локалним комуналним таксама у делу  новчаних казни тако што ће исте бити 

одређене  у фиксном износу и то: 

- За физичка лица  износ од  5.000,оо динара 

- За  предузетнике износ од  10.000,оо динара 

- За правна лица износ од  50.000,оо динара  

- За одговорно лице у правном лицу  5.000,оо динара 

Предлог се прихвата:  Услађено са чл. 39 . Закона  о прекршајима по коме се Одлукама 

скупштине могу прописати новчане казне само у фиксном износу. 
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Опис другог предлога: Како је СО Куршумлија донела Одлуку о усвајању Плана генералне 

регулације Куршумлија дана 02.09.2016.г бр . I-02-223/16 чиме је ГУП престао да важи, то 

предлажем измену чл. 13 Нацрта Одлуке о локалним комуналним таксама  у реченици  испод III-

Зона која обухвата подручје обухваћено на следећи начин: где би се  реч ГУП заменила речју ПГР. 

Предлог се прихвата:  ГУП престао да постоји усвајањем  ПГР-а 

Опис трећег предлога : предлог да примена  Одлуке о локалним комуналним таксама не би 

требала да буде ограничена на 2020.г с обзиром да би иста претрпела измене уколико би дошло до 

промене законских прописа независно за коју  годину  се односи. Па сматрам да би ограничење 

примене ово Одлуке само за 2020.г било непотребно.  

Предлог се прихвата: Непотребно је сваки године доносити нову Одлуку, вршити измену Одлуке 

у случају измене Закона. 

 

 

 

 

Шеф одељења за локалну пореску администрацију, буџет и финансије 

 

                                     Данијела Симић, дипл.ецц, с.р. 


