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

(„Службени гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 83/16 и 104/16 – др. 

закон), 

Влада објављује 

УСКЛАЂЕНИ НАЈВИШИ ИЗНОСИ 

локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 

прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 

"Службени гласник РС", број 96 од 27. октобра 2017. 

1. 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 и 104/16 – 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 до 

1) за теретна возила:  

– за камионе до 2 t носивости 1.690 

– за камионе од 2 t до 5 t носивости 2.250 

– за камионе од 5 t до 12 t носивости 3.940 

– за камионе преко 12 t носивости 5.620 

2) за теретне и радне приколице (за путничке 

аутомобиле) 
560 

3) за путничка возила:  

– до 1.150 cm³ 560 

– преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ 1.120 

– преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ 1.680 

– преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ 2.250 

– преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ 3.400 

– преко 3.000 cm³ 5.620 

4) за мотоцикле:  



– до 125 cm³ 450 

– преко 125 cm³ до 250 cm³ 670 

– преко 250 cm³ до 500 cm³ 1.120 

– преко 500 cm³ до 1.200 cm³ 1.360 

– преко 1.200 cm³ 1.680 

5) за аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту 50 

6) за прикључна возила – теретне приколице, 

полуприколице и специјалне теретне приколице за 

превоз одређених врста терета: 

 

– 1 t носивости 450 

– од 1 t до 5 t носивости 780 

– од 5 t до 10 t носивости 1.070 

– од 10 t до 12 t носивости 1.470 

– носивости преко 12 t 2.250 

7) за вучна возила (тегљаче):  

– чија је снага мотора до 66 киловата 1.680 

– чија је снага мотора од 66 до 96 киловата 2.250 

– чија је снага мотора од 96 до 132 киловата 2.830 

– чија је снага мотора од 132 до 177 киловата 3.400 

– чија је снага мотора преко 177 киловата 4.520 

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за 

превоз реквизита за путујуће забаве, радње и 

атестирана специјализована возила за превоз пчела 

1.120 

2. Усклађени највиши износи локалне комуналне таксе из тачке 1. 

примењују се од првог дана наредног месеца од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 434-10317/2017 

У Београду, 26. октобра 2017. године 

Влада 

Председник, 

Ана Брнабић, с.р. 


