
На основу члана 11., 15в. и 18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. 
гласник РС“ број 62/06, 47/11, 93/12, 83/16, 104/16, 95/18), члана 32. Закона о локалној 
самоуправи („Сл. гласник РС“ број 129/07, 83/14, 101/16 и 47/18) и члана 40. Статута 
општине Ариље („Службени гласник општине Ариље“ број 13/19), Скупштина општине 
Ариље, на седници одржаној ______2020. године, донела је 

 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ 

ОПШТИНЕ АРИЉЕ 
 

 Члан 1. 
Овом Одлуком врше се измене Одлуке о локалним комуналним таксама на 

територији општине Ариље III Број 434-6/19 од 26.02.2019. године објављене у  „Сл. 
гласнику општине Ариље“ број 7/19. 

 
Члан 2. 

Тарифни број 2. Одлуке мења се и гласи: 
 
Највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, прописани Законом о 
финансирању локалне самоуправе ( „Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 
83/16,104/16 и 95/18) усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио 
Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2018. године до 30. септембра 
2019. године, тако да гласе: 

                                                                               
                                                                                     усклађени износ у динарима 
1) за теретна возила  

 за камионе до 2t носивости.........................................................1.750,00 динара                      

 за камионе од 2t до 5t носивости................................................2.330,00 динара                 

 за камионе од 5t до 12t носивости..............................................4.060,00 динара                 

 за камионе преко 12t носивости  ............................................ ...5.800,00 динара                         
 
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле).... 580,00 динара 
3) за путнича возила  

 до 1.150 cm3  ...................................................................................580,00 динара                                                                                                                                                                           

 преко 1.150 cm3 до 1.300 cm3.....................................................1.150,00 динара                                   

 преко 1.300 cm3 до 1.600 cm3.....................................................1.740,00 динара                                

 преко 1.600 cm3 до 2.000 cm3.....................................................2.330,00 динара                                

 преко 2.000 cm3 до 3.000 cm3.....................................................3.510,00 динара                                      

 преко 3.000 cm3........................................................................... 5.800,00 динара                                                          
 
4) за мотоцикле 

 до 125 cm3.......................................................................................466,00 
динара                                                                   



 преко 125 cm3 до 250 cm3............................................................. 690,00 
динара                                             

 преко 250 cm3 до 500 cm3...........................................................1.150,00 
динара                                         

 преко 500 cm3 до 1.200 cm3........................................................1.410,00 
динара                                      

 преко 1.200 cm3............................................................................1.740,00 
динара                                                         

  
5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту.............50,00 динара     
 
6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне 

теретне приколице за превоз одређених врста терета: 

 1т носивости....................................................................................470,00 динара                                                                    

 од 1 t до 5 t носивости.....................................................................810,00 динара                                                    

 од 5 t до 10 t носивости................................................................1.100,00 динара                                               

 од 10 t до 12 t носивости..............................................................1.520,00 динара                                           

 носивости преко 12 t.....................................................................2.330,00 динара                                                      
 

7) за вучна возила (тегљаче): 

 чија је снага мотора до 66 киловата............................................1.740,00 динара                         

 чија је снага мотора од 66 - 96 киловата.....................................2.330,00 динара                   

 чија је снага мотора од 96 - 132 киловата...................................2.930,00 динара                 

 чија је снага мотора од 132 - 177 киловата.................................3.510,00 динара              

 чија је снага мотора преко 177 киловата.....................................4.660,00 динара                   
 
8) за радна возила, специјална адаптирана возила зе превоз реквизита за 

путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз 
пчела..........................................................................................................1.150,00 динара                                                                                      

 
Члан 3. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику општине Ариље“. 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

Општина Ариље 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

III број 434-__/20 
Дана ________ 2020. годинe 

 
 
 
 

                                                                    ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ                
                                                               ОПШТИНЕ 

                                                                 Драгиша Терзић 



 
О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 
На основу члана 15в, став 4. Закона о финансирању локалне самоуправе 

(„Службени гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 ,104/16 и 95/18), Влада је 
објавила усклађене највише износе локалне комуналне таксе за држање моторних, 
друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина која се плаћа 
приликом регистрације возила.  

 
Највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, прописани Законом о 
финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 
93/2012, 83/2016 104/16 и 95/18 ) усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, 
који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1.октобра 2018. године до 
30. септембра 2019. године. 

 
 
 
 
 
                                                                      Предлагач Општинско Веће 

 


