
 На основу члана 11. став 3. Одлуке о локалним комуналним таксама (,,Службени 
гласник Града Пожаревца“, бр. 19/19), Усклађених највиших износа локалних 
комуналних такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 
пољопривредних машина (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21) и члана 82. 
став 1. тачка 31, Статута Града Пожаревца (,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 
10/18, 12/18- исправка и 10/19), Градско веће Града Пожаревца објављује 
 
 

УСКЛАЂЕНЕ ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ 
 

локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, 
осим пољопривредних возила и машина 

 
 

1. Динарски износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и 
прикључних возила, осим пољопривредних машина прописани Одлуком о локалним 
комуналним таксама у делу – ТАКСЕНА ТАРИФА – Тарифни број 2, који је саставни 
део Одлуке о локалним комуналним таксама, (,,Службени гласник Града Пожаревца“, 
број 19/19) и Усклађених највиших износа локалних комуналних такса за држање 
моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних машина 
(,,Службени гласник Града Пожаревца“, бр. 14/21), усклађују се са годишњим 
индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период 
од 01. октобра 2021. године до 30 септембра 2022. године, тако да гласе:  

 
 

Тарифни број 2 

 

 За држање моторних друмских и прикључних возила, утврђује се годишња такса и то : 

1)   За теретна возила:                                                                                                            
                                                                                                                                        
-  за камионе  до 2 t носивости      2.140,00 динара 
- за камионе од  2t  до 5 t носивости      2.860,00 динара 
- за камионе од 5t  до 12 t носивости      4.980,00 динара 
- за камионе преко 12 t носивости      7.110,00 динара 
 
     2)  За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле )     710,00 динара 
 
     3)  За путничка возила : 

 
- до 1.150 цм3            710,00 динара 
- преко 1.150 цм3 до 1.300 цм3      1.410,00динара 
- преко 1.300 цм3 до 1.600 цм3      2.130,00 динара 
- преко 1.600 цм3 до 2.000 цм3      2.860,00 динара 
-преко  2.000 цм3  до 3.000  цм3      4.300,00 динара  
- преко 3.000 цм3         7.110,00 динара 
 
     4).  За  мотоцикле: 
 
- до 125 цм3            570,00 динара 
- преко 125 цм3 до 250 цм3          840,00 динара 
- преко 250 цм3 до 500 цм3       1.410,00 динара 
- преко 500 цм3 до 1.200 цм3       1.730,00 динара 
- преко 1.200 цм3         2.130,00 динара 
        



 -  За аутобусе и комби бусеве, по регистрованом седишту      60,00 динара 
             
 6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне 
приколице за превоз одређених врста терета : 
 
  1t носивости          580,00 динара 
 од 1 t до 5 t носивости         990,00 динара 
 од 5 t до 10 t носивости       1.350,00 динара 
 од 10 t до 12 t  носивости       1.870,00 динара 
 носивости преко 12 t       2.860,00 динара 
 
7. За вучна возила ( тегљаче) : 
 
-     чија је снага мотора до 66 киловата     2.130,00 динара 
-     чија је снага мотора од 66 до 96 киловата    2.860,00 динара 
 чија је снага мотора од 96 до 132 киловата    3.590,00 динара 
 чија је снага мотора од 132 до 177 киловата    4.300,00 динара 
 чија је снага мотора преко 177 киловата     5.710,00 динара 

 
8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, 
радње и атестирана специјализована  возила за  превоз пчела  1.410,00 динара    
 
 

2. Усклађени динарски износи локалне комуналне таксе из тачке 1. примењују се од првог 
дана наредног месеца од дана објављивања у ,, Службеном гласнику Града Пожаревца“. 

 
 
 
 
У Пожаревцу, 14. децембра 2022. године                          Број 09-06-187/2022-1 

 
ГРАДСКО   ВЕЋЕ   ГРАДА   ПОЖАРЕВЦА 

 
 

 ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ  ВЕЋА 
ГРАДА ПОЖАРЕВЦА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

Саша Павловић, дипл. инж. електротехнике, с.р. 

 
 
 
 


