На основу чланова 20. и 32. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,
бр.129/2007 и 83/2014 – др.закон), чланова 6., 11. и 18. Закона о финансирању локалне
самоуправе („Сл.гласник РС“,бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 99/2013), Усклађених
највиших износа локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних
возила, осим пољопривредних возила и машина („Сл. гласник РС“, бр.125/2014), чланова
42. и 124. Статута општине Горњи Милановац ("Службени гласник општине Горњи
Милановац", бр. 28/2014 – пречишћен текст) и члана 143. Пословника о раду Скупштине
општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр.
17/2013), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 26. децембра 2014.
године, донела је
ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени гласник општине Горњи
Милановац“, бр. 30/2012 и 7/2014), у делу Тарифа локалних комуналних такси, Тарифни
брoj 2, мења се и гласи:
„За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних
возила и машина, плаћа се локална комунална такса за време од 12 месеци, и то:
За теретна возила:
- за камионе до 2 t носивости – 1.600 динара,
- за камионе од 2 t до 5 t носивости – 2.140 динара,
- за камионе од 5 t до 12 t носивости – 3.750 динара,
- за камионе преко 12 t носивости – 5.350 динара.
За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - 530 динара.
За путничка возила:
- до 1.150 цм3 - 530 динара,
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3 – 1.070 динара,
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3 – 1.600 динара,
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3 – 2.140 динара,
- преко 2.000 цм3 до 3.000 цм3 – 3.220 динара,
- преко 3.000 цм3 – 5.350 динара.
За мотоцикле:
- до 125 цм3 - 430 динара,
- преко 125 цм3 до 250 цм3 – 640 динара,
- преко 250 цм3 до 500 цм3 – 1.070 динара,
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3 – 1.290 динара,
- преко 1.200 цм3 – 1.600 динара.

За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту - 50 динара.
За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне
приколице за превоз одређених врста терета:
- 1 t носивости – 430 динара,
- од 1 t до 5 t носивости – 750 динара,
- од 5 t до 10 t носивости – 1.020 динара,
- од 10 t до 12 t носивости – 1.390 динара,
- носивости преко 12 t – 2.140 динара.
За вучна возила (тегљаче):
- чија је снага мотора до 66 киловата – 1.600 динара,
- чија је снага мотора од 66 – 96 киловата – 2.140 динара,
- чија је снага мотора од 96 – 132 киловата – 2.680 динара,
- чија је снага мотора од 132 – 177 киловата – 3.220 динара,
- чија је снага мотора преко 177 киловата – 4.290 динара.
За радна возила, специјална возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и
атестирана специјализована возила за превоз пчела – 1.070 динара.
НАПОМЕНА: Такса из овог Тарифног броја плаћа се у годишњем износу приликом
регистрације моторног возила код органа надлежног за регистрацију возила, приколица и
машина.
Имаоци путничких аутомобила и мотоцикала – војни инвалиди, цивилни инвалиди
рата и инвалиди рада са 80% или више процената телесног оштећења или код којих
постоји телесно оштећење које има за последицу неспособности доњих екстремитета
(ногу) од 60 или више процената, ослобађају се плаћања таксе ако возило служи за њихов
лични превоз.“
Члан 2.
У осталом делу Одлука о локалним комуналним таксама, Тарифа локалних
комуналних такси остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику општине Горњи Милановац".
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