
основу члана 46. и 47. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 

129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 - др. закон и 47/18), члана 66. Статута Града Новог Пазара 

(„Службени лист Града Новог Пазара“, број 6/19) и члана 67. Пословника Градског већа 

Града Новог Пазара („Службени лист Града Новог Пазара“, број 1/15), Градско веће Града 

Новог Пазара, на седници одржаној 29. децембра 2020. године, доноси                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

ЗАКЉУЧАК 

 

 

 Градско веће Града Новог Пазара на седници је разматрало, утврдило и предлаже 

Скупштини града Новог Пазара да усвоји: 

 

Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама. 

 

 

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

 

 

Број: 434-5/20 

У Новом Пазару, 29. децембра 2020. године                                                    

                                        

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА 

Игор Нововић 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  ПРЕДЛОГ 

 

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

гласник РС“, бр.129/2007, 83-2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон и 47/2018), члана 11-

18. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, бр. 62/06 ... и 

126/2020-усклађени дин. износи) и члана 46. став 1. тачке 4) и 49) Статута града Новог 

Пазара („Сл. лист града Новог Пазара“, бр. 6/2019), Скупштина града Новог Пазара, на 

седници одржаној дана ______________ године, доноси 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ 

ТАКСАМА 

 

 
Члан 1. 

 

 У Напомени Тарифног броја 1. Таксене тарифе Одлуке о локалним комуналним 

таксама („Сл. лист града Новог Пазара“ бр. 01/13, 02/13, 04/13, 01/14, 01/15, 7/16, 

1/2017, 3/2017, 10/2017, "Сл. гласник РС" бр. 92/2018 - Одлука УС, 2/2019 и 3/2020 ), 

мења се тачка 8. тако да сада гласи:  

 „Просечна зарада остварена на територији града Новог Пазара у периоду јануар-

август 2020. године, према подацима републичког органа надлежног за послове 

статистике износи 62.267,оо динара.“ 

 

Члан 2. 

 

Тарифни број 3. Таксене тарифе Одлуке о локалним комуналним таксама, мења 

се у ставу 1. тако да гласи: 

За држање моторних и прикључних возила, осим пољопривредних возила и 

машина, локална комунална такса се плаћа у следећим износима:  

1) за теретна возила: 

  

- за камионе до 2 т носивости……………………………………...1.780,оо динара,  

- за камионе од 2 т до 5 т носивости ………..……………………. 2.370,оо динара,  

- за камионе од 5 т до 12 т носивости ……………………………. 4.130,оо динара,  

- за камионе преко 12 т носивости ……………………………….. 5.900,оо динара;  

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) …………. 590,оо динара;  

3) за путничка возила:  

- до 1.150 цм
3
 ……………………………………………………..590,оо динара,  

- преко 1.150 цм
3
 до 1.300 цм

3
 ……………………….……...… 1.170,оо динара,  

- преко 1.300 цм
3
 до 1.600 цм

3
 ………………………………… 1.770,оо динара,  

- преко 1.600 цм
3
 до 2.000 цм

3
 ………………………………… 2.370,оо динара,  



- преко 2.000 цм
3
 до 3.000 цм

3
 ………………………………….3.570,оо динара,  

- преко 3.000 цм
3
 ……………………………………………...…5.900,оо динара;  

4) за мотоцикле:  

- до 125 цм
3
 до ……………………………………………………….470,оо динара,  

- преко 125 цм
3
 до 250 цм

3
 ………………………………………… 700,оо динара,  

- преко 250 цм
3
 до 500 цм

3
 ………………………………………. 1.170,оо динара,  

- преко 500 цм
3
 до 1.200 цм

3
 ……………………………….……..1.440,оо динара,  

- преко 1.200 цм
3
 ………………………………………………….. 1.770,оо динара;  

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

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

приколице за превоз одређених врста терета:  

-  до1 т носивости…………………………………………………. 480,оо динара,  

- од 1 т до 5 т носивости ………………………………………….. 820,оо динара,  

- од 5 т до 10 т носивости ……………………………………… 1.120,оо динара,  

- од 10 т до 12 т носивости ………………………………….…. 1.550,оо динара,  

- носивости преко 12 т ……………………………………….… 2.370,оо динара;  

7) за вучна возила (тегљаче):  

- чија је снага мотора до 66 киловата ……………………………1.770,оо динара,  

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата ……………………… 2.370,оо динара,  

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата ………………….…. 2.980,оо динара,  

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата ……………..…..… 3.570,оо динара,  

- чија је снага мотора преко 177 киловата ………………...……. 4.740,оо динара;  

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

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела 1.170,оо динара.  

 

Члан 3. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу 

града Новог Пазара“. 

 

 

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА 

 

 

  

Број:  

У Новом Пазару, _______ 2021. године 

 

ПРЕДСЕДНИЦА 

Др Анела Шемсовић  

 



OBRAZLO ZENJE

I - PRAVNIOSNOV ZA DONO^ENJE ODLUKE

Pravni osnov za donosenje Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunalnim taksama
sadr^an je u ^lanu 32. stav 1. tacka 13) Zakona o o lokalnoj samoupravi (Sluzbeni glasnik RS,
br.l29/2007,83-2014-dr.zakon, 101/2016-dr.zakon i 47/2018), kojim je propisano je da skupsina
jedinice lokalne samouprave utvrduje opstinske takse i druge lokalne prihode koji opstini pripadaju po
zakonu.

Clanovima 11-18 Zakona o finansiranju lokalne samouprave (Slubeni glasnik RS, br. 62/06,
47/11,93/12 i 99/2013 - uskladeni din. izn. 125/2014-uskladeni din.iznosi i 95/2015-uskladeni din. izn.
83/2016-uskladeni din.iznosi, 91/2016-uskladeni din.iznosi, 104/2016-dr.zakon i 96/2017-uskladeni
din.iznosi, 89/2018-uskladeni din.iznosi, 86/2019-uskladeni din.iznosi i 126/2020-uskladeni
din.iznosi)-u daljem tekstu obrazlozenja: Zakon, propisano je da skup^tina jedinice lokalne samouprave
moze uvoditi lokalne komunalne takse za koriscenje prava, predmeta i usluga, kao i vrste i na^in
utvrdivanja lokalnih komunalnih taksi. Clanom 15. Zakona propisane su lokalne komunane takse koje
predstavljaju izvorni prihod jedinica lokalne samouprave. Clanom 15. st. I.tacka 1. Zakona propisano je
da se lokalne komunalne takse mogu uvoditi za isticanje firme na poslovnom prostoru. Clanom 15. st.l.
tacka 3. Zakona propisano je da se lokalne komunalne takse mogu uvoditi i za drzanje motornih
drumskih i prikljucnih vozila, osim poljoprivrednih vozila i masina. Clanom 15 V. stav 1. Zakona
uskladeni su dinarski iznosi lokalne komunalne takse za drzanje motornih drumskih i prikljucnih vozila,
osim poljoprivrednih vozila i masina.'!'- ' •'••

Clanom 46. stav 1. tacka 4) Statuta grada Nqvog Paza^S^-Sl^list grada Novog Pazara",
br.6/2019), propisano je da Grad, u vrsenju svoje nadle^nosti, utvrdiije stope izvornih prihoda Grada,
kao i nacin i merila za odredivanje visine lokalnih taksa i naknada/Sdfcjfe dlanoin 46. stav 1. tacka 49)
Statuta propisano da Skupstina grada utvrduje gradske takse i druge lokalne prihode koji Gradu
pripadaju po zakonu.•e ; : ' ' -'

H-OBRAZLOZENJEKONKRETNIHRESENJA 2Ci6-  .
•       •         di,-u,:u--. •

Clanom 1. Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komunahiinvtaksama usaglaSena je proseSna
zarada ostvarena na podrucju grada Novog Pazara, neophodna za obradun lokalne komunalne takse za
isticanje firme na poslovnom prostoru, sa podacima Republickog Zavoda za statistiku za period januar-
avgust 2020.godine a prema kojem podatku, proseSna zarada za 'riavedeni period na podrucju grada
Novog Pazara iznosi 62.267,oo dinara.oa.:>

Clanom 2. Odluke o izmenama Odluke o lokalnim komitftalnim taksama usaglaseni su iznosi
lokalne komunalne takse za drzanje motornih drumskih i priklju^nihvozila, osim poljoprivrednih vozila i
masina sa zakonskim usaglaSavanjem, odnosno sa izmenom Zaktiha "b finansiranju lokalne samouprave
(,,5jl.glasnik RS" br. 126/2020-uskladeni din.iznosi) i podacima ^equblickog Zavoda za statistiku i isti
su dati u najviiiim, navedenim zakonom, dozvoljenim iznosima.  '**•'/ -

Clanom 3. predvideno je da ova odluka stupa na snagu.^q^ijjog dana od dana objavljivanja u
"Sluzbenom listu grada Novog Pazara"..'..accv. -;

in- SREDSTVAZASPROVODENJEODLUKE .,;,

Za sprovodenje Odluke nije potrebno anga^ovahje sredstava iz budzeta grada Novog Pazara.

1GRADSKA UPRAVA ZA NAPLATU JAVTHH1  PRIHODA
GRADA NOVOG PAZAR!

•   .     •-'.•
'  •. .:•


