
На основу члана 6., члана 11. до 18., и члана 60. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник Републике Србије број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 

99/2013), члана 25. став 1. тачка 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник 

Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 и 93/2012), члана 32. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07 и 83/14 - др.закон) и чл. 41. и 

138 Статута Општине Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа“, број 21/08, 

8/09, „Службени гласник Града Врања“ 11/2013), Скупштина Општине Владичин Хан на 

седници одржаној дана  20.12.2014.године, донела је 

ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА  

ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени гласник Града 

Врања“, број 18/2013, 43/2013 и 9/2014) , у Тарифном броју 1 мења се и гласи: 

Област 35 СНАБДЕВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНОМ ЕНЕРГИЈОМ, ГАСОМ, ПАРОМ И 

КЛИМАТИЗАЦИЈА 

 Грана 35.1, Група 35.11 Производња хидроелектричне енергије - предузећа          824.000,00 

 Грана 35.1, Група 35.13 Дистрибуција хидроелектричне енергије                              824.000,00 

Област 61, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ 

 Грана 61.1, Група 61.10 Кабловске телекомуникације - фиксна телефонија              676.000,00 

 Члан 2. 

Тарифни број 3 мења се и гласи: 

Тарифни број 3. 

За држање моторних возила, друмских и прикључних возила осим пољопривредних 

возила и машина плаћа се такса у годишњем износу: 

 

 1) за аутобусе  и комби возила -  по регистрованом седишту .....    50,00 динара 

 2) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице, и специјалне  

теретне приколице за превоз одрећених врста терета ,  по тони носивости                                    

 1 т носивости  .........................................................................................430,00 динара 

 Од 1т до 5т носивости ...........................................................................750,00 динара 

 Од 5т до 10т носивости .........................................................................1.020,00 динара 

 Од 10т до 12т носивости ....................................................................1.390,00 динара 

 Носивости преко 12т............................................................................2.140,00 динара 

 

 



 3) за теретна возила  

 За камионе до 2т  носивости ............................................................ 1.600,00 динара 

 За камионе од 2 т  до 5т носивости...................................................2.140,00 динара 

 За камионе од 5т до 12т носивости...................................................3.750,00 динара 

 За камионе преко 12т носивости...... .................................................5.350,00 динара 

 4)  за теретне и радне приколице за путничке аутомобиле         530,00 динара 

 5)  за радна возила, специјална адаптирана возила  

за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана  

специјална возила за превоз пчела                                                              1.070,00 динара 

               6) за вучна возила – тегљаче, по снази мотора: 

  до 66 КС      ..........................................................................................1.600,00 динара 

  од 67 – 96 КС........................................................................................2.140,00 динара 

  од 97 – 132 КС ...................................................................................  2.680,00 динара 

  од 133 – 177 КС .................................................................................. 3.220,00 динара 

  преко 177 КС   ......................................................................................4.290,00 динара 

 7) за путничка возила према радној запремини мотора: 

  до 1150 цм3   ...........................................................................................530,00 динара 

  од 1151 – 1300цм3 .............................................................................. 1.070,00 динара 

  од 1301 – 1600цм3  ..............................................................................1.600,00 динара 

  од 1601 – 2000цм3  ..............................................................................2.140,00 динара 

  од 2001-3000цм3  ................................................................................ 3.220,00 динара 

  преко 3000цм3 ..................................................................................... 5.350,00 динара 

 8) за мотоцикле са мотором  

 До 125 цм
3         

........................................................................................    430,00 динара
    

 

 Од 126 – 250 цм
3 
...................................................................................    640,00 динара 

 Од 251 – 500цм
3
...................................................................................   1.070,00 динара 

 Од 501-1200цм
3   

..................................................................................   1.290,00 динара 

 Преко 1200 цм
3 
.......................................................................................1,600,00 динара 



 Напомена: Комунална такса по овом тарифном броју плаћа се приликом 

регистрације возила и приколица. 

 Орган надлежан за регистрацију возила и приколица не може да региструје возило 

и приколицу без доказа о уплаћеној комуналној такси по овом тарифном броју. 

 Власници путничких аутомобила и мотоцикала –војни инвалиди, цивилни 

инвалиди рата и инвалиди рада са преко 80% или више процената телесног оштећења или 

код којих постоји телесно оштећење доњих екстремитета од 60 и више процената не 

плаћају таксу из тачке 10., 11. и 12. овог тарифног броја. 

 Здравствене установе за санитетска возила за превоз и за возила у служби 

трансфузије крви не плаћају таксу по овом тарифном броју. 

 Предузећа која за обављање своје делатности користе цистерне за воду као и 

предузећа и друге организације и установе које поседују цистерне за превоз питке воде не 

плаћају таксу по овом тарифном броју. 

 Приходи остварени по овом основу представљају приход Буџета Општине 

Владичин Хан и уплаћују се на уплатни рачун број: 840-714513843-04. Позив на број код 

обвезника – физичких лица  је 56-111, по моделу 97, односно са позивом на број по 

моделу 97 у конструкцији контролни број (две цифре) – 111 – ПИБ обвезника. 

 

 

 

Члан 3. 

 

 Ова одлука ступа на снагу наредног дана од  дана објављивања  у 

„Службеном гласнику Града Врања“ а примењиваће се од 01.01.2015. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН 

БРОЈ: 06-184/3/2014-01 

 

 

                                                                                                 ПРЕДСЕДНИЦА, 

        Данијела Поповић 


