
         
Република Србија 

ОПШТИНА ЦРНА ТРАВА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

Број: 06-354/2016-01 

Датум: 13.12.2016. године 

ЦРНА ТРАВА 

                  

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. 

гласник РС“ бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 6., став 1., тачка 3. и члана 11. – 

18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/06, 47/11, 

93/12, 99/2013 – ускл. дин. износ, 125/2014 – ускл. дин. износ, 95/2015 – ускл. дин. и 

91/2016 – ускл. дин.) и члана 28. став 1. тачка 13. Статута општине Црна Трава („Сл. 

гласник града Лесковца“ бр. 17/12),  

Скупштина општине Црна Трава, на седници од 13.12.2016. године, донела је 
 

О Д Л У К У 

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1. 

 

 У одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист града Лесковца“, 

број 30/2015) у Тарифном броју 1. „За  истицање фирме на пословном простору осим 

истицања назива државних органа и органа локалне самоуправе“,  редни број 7, 

колона: 

 

7 40 

Производња и снабдевање електричном енергијом – Пренос и 

дистрибуција електричне енергије – миницентрале (по једној 

миницентрали) 

350.000,00 

 

Мења се и гласи: 

7 40 

Производња и снабдевање електричном енергијом – Пренос и 

дистрибуција електричне енергије – миницентрале (по једној 

миницентрали) 
 

- миницентрале јачине до 300 kWh и  300 kWh 150.000,00 

- миницентрале јачине од 300 kWh 350.000,00 

 

Члан 2. 

 

 Врше се усклађивање износа из Тарифног броја 3. „За држање моторних, 

друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина“ и сада гласи: 
 

Т А Р И Ф Н И     Б Р О Ј    3 

 

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

машина 

 

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

машина, плаћа се комунална такса у годишњем износу приликом регистровања возила и то: 

 



1) за теретна моторна возила:      Износи 

- за камионе до 2 т носивости   1.600,00 дин. 

- за камионе од 2 т до 5 т носивости      2.100,00 дин. 

- за камионе од 5 т до 12 т носивости      3.700,00 дин. 

- за камионе преко 12 т носивости      5.300,00 дин. 

  

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)      540,00 дин.    

 

3) за путничка возила: 

 

- до 1.150 цм3      540,00 дин. 

- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3   1.060,00 дин. 

- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3   1.600,00 дин. 

- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3   2.100,00 дин. 

- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3   3.200,00 дин. 

- преко 3.000 цм3   5.300,00 дин. 

 

4) за мотоцикле: 

- до 125 цм3      440,00 дин. 

- преко 125 цм3 до 250 цм3      650,00 дин. 

- преко 250 цм3 до 500 цм3   1.050,00 дин. 

- преко 500 цм3 до 1.200 цм3   1.300,00 дин. 

- преко 1.200 цм3   1.600,00 дин. 

 

5) за аутобусе и комби бусеве 50,00 динара по регистрованом седишту 

 

6) за прикључна возила, теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

- 1 т носивости      440,00 дин. 

- од 1 т до 5 т носивости      750,00 дин. 

- од 5 т до 10 т носивости    1.000,00 дин. 

- од 10 т до 12 т носивости   1.400,00 дин. 

- носивости преко 12 т   2.100,00 дин. 

 

7) за вучна возила (тегљаче) 

- чија је снага мотора до 66 киловата   1.560,00 дин. 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата   2.085,00 дин. 

- чија је снага мотора од 96-132 киловата   2.610,00 дин. 

- чија је снага мотора од 132-177 киловата   3.135,00 дин. 

- чија је снага мотора преко 177 киловата   4.175,00 дин. 

 

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

и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.040,00 динара. 

 

 

Члан 3. 

 

       Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику  града Лесковца“. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА 

 

ПРЕДСЕДНИК 

Јоца Митић 

________________________ 


