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На основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 
129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон), чланова 11., 15в. и 18. Закона о финансирању 
локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени 
дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн., 95/2015 - усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 - 
усклађени дин. изн., 104/2016 др. закон и 96/2017 - усклађени дин. изн.) и члана 39. став 1. тачка 
3) Статута општине Ивањица („Службени гласник РС“, број 79/2008 и „Службени лист општине 
Ивањица“, број 7/2012, 9/2012, 13/2013), Скупштина општине Ивањица, на седници одржаној 
27.12.2017. године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ 
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 

 Члан 1. 

 Овом Одлуком врше се измене Одлуке о локалним комуналним таксама („Службени лист 
општине Ивањица“, број 15/2016) од 29.12.2016. године. 

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. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016 - др. 
закон) усклађују се годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за 
статистику, за период од 1. октобра 2016. године до 30. септембра 2017. године, тако да гласе: 

                                                                                              усклађени износ у динарима 
1) за теретна возила  

− за камионе до 2 t носивости..........................................................................1.690,00 динара                      
− за камионе од 2 t до 5 t носивости................................................................2.250,00 динара                 
− за камионе од 5 t до 12 t носивости..............................................................3.940,00 динара                 
− за камионе преко 12 t носивости..................................................................5.620,00 динара                         

 
2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)...................................560,00 динара 

3) за путничка возила  
− до 1.150 cm³.......................................................................................................560,00 динара                                                                                                                                                                           
− преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³........................................................................1.120,00 динара                                   
− преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³........................................................................1.680,00 динара                                
− преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³........................................................................2.250,00 динара                                
− преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³........................................................................3.400,00 динара                                      
− преко 3.000 cm³..............................................................................................5.620,00 динара                                                          

 
4) за мотоцикле 

− до 125 cm³.........................................................................................................450,00 динара                                                                   
− преко 125 cm³ до 250 cm³..................................................................................670,00 динара                                             



2 
 

− преко 250 cm³ до 500 cm³...............................................................................1.120,00 динара                                         
− преко 500 cm³ до 1.200 cm³............................................................................1.360,00 динара                                      
− преко 1.200 cm³...............................................................................................1.680,00 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: 
− 1 t носивости......................................................................................................450,00 динара                                                                    
− од 1 t до 5 t носивости.......................................................................................780,00 динара                                                    
− од 5 t до 10 t носивости..................................................................................1.070,00 динара                                               
− од 10 t до 12 t носивости................................................................................1.470,00 динара                                           
− носивости преко 12 t......................................................................................2.250,00 динара                                                      

7) за вучна возила (тегљаче): 
− чија је снага мотора до 66 киловата.............................................................1.680,00 динара                         
− чија је снага мотора од 66 до 96 киловата...................................................2.250,00 динара                   
− чија је снага мотора од 96 до 132 киловата.................................................2.830,00 динара                 
− чија је снага мотора од 132 до 177 киловата...............................................3.400,00 динара              
− чија је снага мотора преко 177 киловата.....................................................4.520,00 динара                   

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела.........................1.120,00 динара                                                                                      

Члан 3. 

 Под тарифним бројем 3., тачка 8), износ од 18 динара по m², мења се износом од 13 динара 
по m². 

Члан 4. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Ивањица“. 
 
 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА 
01 Број 06-49/2017 
Дана 27.12.2017. годинe 
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