
НАЦРТ 

На основу члана 6. став 1. тачка 3. и члана 11. - 18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, бр.62/06, 47/011, 93/12 , 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 

104/16, 96/17 89/18, 95/18, 86/19, 126/20, 99/21), члана 32. став 1.тачка 13. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16, 47/18) и члана 41. Статута 

Општине  Куршумлија („Службени лист Општине Куршумлија“, бр. 6/19),  Скупштина општине 

Куршумлија на седници одржаној дана __________ 2021. године, донела је 

 

О Д Л У К У   

 О  ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ  О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 

Члан  1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Сл. лист Општине Куршумлија“,  бр. 34/19 и 

66/20) Тарифни брoj 2 мења се и гласи :  

 

Тарифни бр. 2 

 За држање моторних, друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина утврђује се локална комунална такса која се плаћа приликом регистрације возила и то: 

 

 

1. За теретна возила: 

- За камионе до 2 т носивости                    1.880 динара, 

- За камионе од 2 т до 5 т носивости        2.510  динара, 

- За камионе од 5 т до 12 т носивости      4.370 динара, 

- За камионе преко 12 т носивости           6.240 динара 

 

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)  590 динара; 

3. За путничка возила: 



- До 1.150 цм3 -                                                 620 динара, 

- Преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3                 1.240 динара, 

- Преко 1.300 цм до 1.600 цм                     1.870 динара, 

- Преко 1.600 цм до 2.000 цм3                   2.510 динара, 

- Преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3                 3.770 динара, 

- Преко 3.000 цм3 -                                         6.240 динара; 

 

4. За мотоцикле: 

- До 125 цм3                                                      500 динара, 

- Преко 125 цм3 до 250 цм3                          740 динара, 

- Преко 250 цм3 до 500 цм3                       1.240  динара, 

- Преко 500 цм3 до 1.200 цм3                   1.520  динара, 

- Преко 1.200 цм3                                          1.870  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 -                               510 динара, 

      -    од 1 т до 5 т носивости -             870 динара, 

      -   од 5 т до 10 т носивости -         1.180 динара, 

      -   од 10 т до 12 т носивости -       1.640 динара, 

      -  носивости преко 12 т -              2.510 динара, 

 

         7.  За вучна возила (тегљаче): 

        - чија је снага мотора до 66 киловата -            1.870 динара, 



        - чија је снага мотора од 66-96 киловата -       2.510 динара, 

     - чија је снага мотора од 96-132 киловата -     3.150 динара, 

     - чија је снага мотора од 132-177 киловата -   3.770 динара, 

     - чија је снага мотора преко 177 киловата -    5.010 динара. 

 

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

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела -                                 

1.240 динара. 

НАПОМЕНА: 

  Такса по овом тарифном броју утврђује се у годишњем износу. 

  Такса по овом тарифном броју плаћа се приликом регистрације моторних, друмских и 

прикључних возила. 

 Таксу из овог тарифног броја не плаћају државни органи и органи локалне самоуправе, 

организације и установе и Јавна предузећа за специјална возила, која су у непосредној функцији 

обављања комуналне делатности. 

  Такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка возила и друга превозна средства 

инвалидних и хендикепираних лица са 80%  и више телесног оштећења, ако им возило служи за 

личну употребу. 

Члан  2. 

                Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у  „Службеном листу општине 

Куршумлија“  а примењиваће се од  01.01.2022. године. 

 

 Број:_________________ 

У Куршумлији, дана _____________ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА 
 

    

                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                                                  Славимир Михајловић 
 

 


