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На основу члана 20. ст. 1. тачка 4. и члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

РС”, број 129/07 и 83/2014 - др. закон), Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС” број 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13 – усклађени дин.изн., 125/14 – усклађени дин.изн., 95/15-усклађени дин.изн. и 83/16), Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС” број 80/02, 84/02 – испр., 23/03 – испр., 70/03, 

55/04, 61/05, 85/05 – др. закон, 62/06 – др. закон, 63/06 – испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 – др. закон, 53/10, 101/11, 

2/12 – испр., 93/12, 47/13, 108/13, 64/14 и 105/14), Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола”, број 11/08 и 

6/13), Пословника Скупштине општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 12/08 и 16/2016), Одлуке о 

одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, број 19/2013) и 

Усклађених највиших износа локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 

пољопривредних возила и машина („Службени гласник РС” број 91/2016), 

Скупштина општине Топола на седници одржаној дана 16.12.2016.  године, донeла је 

 

О Д Л У К У 

о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама 
 

Члан 1. 

У Одлуци о локалним комуналним таксама (,,Службени гласник СО Топола“, број 20/2012, 20/2013, 24/2014 и 

23/2015), у таксеној тарифи врше се следеће измене: 

“Тарифни бр. 3. Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и  

машина”  мења се и гласи: 

“Локална комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила осим пољопривредних возила и машина 

се утврђује у следећим износима: 

1)за теретна возила 

- за камионе до 2 т носивости............................................................................................................. 1.640,00  

- за камионе од 2 до 5 т носивости....................................................................... .............................. 2.180,00  

- за камионе од 5 до 12 т носивости................................................................................................... 3.820,00  

- за камионе преко 12 т носивости.......................................................................... ........................... 5.450,00  

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

3) за путничка возила. 

- до 1150 cm/3.......................................................................................................................................... 540,00 

- преко 1150 cm/3 до 1300 cm/3.......................................................................................................... 1.090,00 

- преко 1300 cm/3 до 1600 cm/3.......................................................................................................... 1.630,00 

- преко 1600 cm/3до 2000. cm/3.......................................................................................................... 2.180,00 

- преко 2000 cm/3 до 3000. cm/3......................................................................................................... 3.290,00 

- преко 3000 cm/3...................................................................................................................................5.450,00 

4) за мотоцикле 

- до 125 cm/3............................................................................................................................................ 440,00 

- преко 125 cm/3 до 250 cm/3...................................................................................................................650,00 

- преко 250 cm/3 до 500 cm/3.............................................................................................................. 1.090,00 

- преко 500 cm/3до 1200. cm/3............................................................................................................ 1.320,00 

- преко 1200 cm/3 ..................................................................................................................................1.630,00 

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

6) за прикључна возила: 

теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одређених врста терета 

- до 1 t носивости .................................................................................................................................... 440,00 

-од 1 t до 5 t носивости ........................................................................................................................... 760,00 

-од 5 t до10 t носивости .........................................................................................................................1.040,00 

-од 10 t до 12 t носивости .................................................................................................................... 1.420,00 

- преко 12 t носивости.......................................................................................................................... 2.180,00 

7) за вучна возила (тегљаче) 

- чија је снага мотора до 66 киловата ...................................................................................................1.630,00 

- чија је снага мотора од 66-96 киловата............................................................................................. 2.180,00 

- чија је снага мотора од 96-132 киловат............................................................................................. 2.740,00 

-чија је снага мотора од 132-177 киловата ......................................................................................... 3.290,00 

-чија је снага мотора преко 177  киловата .......................................................................................... 4.380,00 

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

специјализована возила за превоз пчела............................................................................................. 1.090,00 

Плаћања таксе из овог тарифног броја ослобађају се ватрогасна возила, возила МУП-а, санитетска возила, возила за 

изношење смећа и прање улица. 

Локална комунална такса из овог тарифног броја не плаћа се за путничка и друга превозна средства инвалидних и 

хендикепираних лица са 80% до 100% инвалидности ако им возило служи за личну употребу. 

Локална комунална такса из овог тарифног броја се утврђује у годишњем износу и плаћа приликом регистрације возила, 

на уплатни рачун јавних прихода 840-714513843-04.” 

 



У Тарифном бр. 4. Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у 

пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће 

радиности у ставу 1. тачка 4.3. алинеја 2. мења се и гласи: “за обављање трговинске, угоститељске и друге делатности у 

дане манифестације “Опленачка берба” у првој зони сходно Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на 

територији општине Топола (,,Службени гласник СО Топола“, 

 број 19/2013)....................................................................................................................................... 1.000,00; 

алинеја 3. мења се и гласи “за обављање трговинске, угоститељске и друге делатности у дане манифестације” Опленачка 

берба” у другој и трећој зони сходно Одлуци о одређивању зона и најопремљеније зоне на територији општине Топола 

(,,Службени гласник СО Топола“, број 19/2013)................................................. 950,00; 

У ставу 4. бришу се речи: “и уплаћује се на наменски рачун СО Топола - “Опленачка берба”. 

 

У Тарифном бр. 7. Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге 

објекте привременог коришћења у ставу 1. тачка 7.1. алинеја 4. и 5. се бришу, а у досадашњој алинеји 6. која постаје 

алинеја 4. уместо „475,00” треба да стоји „500,00”. 

У ставу 4. бришу се речи: “и уплаћује се на наменски рачун СО Топола - “Опленачка берба”. 

 

Члан 2. 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику СО Топола” а 

примењиваће се од  01.01.2017. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА 

Број: 020-409/2016-05-I 

Дана: 16.12.2016. године                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК                                                                                                                                                                            

СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                                                                                        Драган Јовановић, с.р. 

 


