
На основу члана 2., 6., 7., и члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Сл. 

гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин. изн., 125/2014 – 

усклађени дин. изн., 95/2015 – усклађени дин. изн., 83/2016, 91/2016 – усклађени дин. изн., 

104/2016 – др. закон, 96/2017 – усклађени дин. изн. и 89/2018 – усклађени дин. изн.), члана 32. 

Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - 

др. закон и 47/2018) ) и члана 15., 32. и члана 87. Статута града Кикиндe ("Службени лист 

града Кикинде" бр.1/16-пречишћен текст,), Скупштина града Кикинде, на седници одржаној 

дана 28.12.2018. године, донела је : 

 

 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ТАРИФИ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ  

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о тарифи комуналних такси („Службени лист општине Кикинда“ бр. 7/2014, 

36/2015 и ''Сл. лист града Кикинде'' бр. 22/2017 и 34/2017) (у даљем тексту: Одлука) тарифни 

број 6. мења се и гласи: 

 

 ,,ТАРИФНИ БРОЈ 6. – ТАКСА ЗА ДРЖАЊЕ ДРУМСКИХ МОТОРНИХ И 

ПРИКЉУЧНИХ ВОЗИЛА, осим пољопривредних возила и машина, плаћа се приликом 

регистрације возила, а утврђује се у следећим износима:  

1) за теретна возила:  
- за камионе до 2 тоне носивости      1.730 динара,  

- за камионе од 2 до 5 тона носивости      2.300 динара,  

- за камионе од 5 до12 тона носивости      4.020 динара,  

- за камионе преко 12 тона носивости       5.740 динара;  

2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле)                       570 динара;  

3) за путничка возила:  
- до 1.150 центиметра кубних       570 динара, 

- преко 1.150 до 1.300 центиметра кубних     1.140 динара, 

- преко 1.300 до 1.600 центиметра кубних     1.720 динара, 

- преко 1.600 до 2.000 центиметра кубних     2.300 динара, 

- преко 2.000 до 3.000 центиметра кубних     3.470 динара, 

- преко 3.000 центиметра кубних       5.740 динара; 

4) за мотоцикле:  
- до 125 центиметра кубних        460 динара,  

- преко 125 до 250 центиметра кубних       680 динара,  

- преко 250 до 500 центиметра кубних      1.140 динара,  

- преко 500 до 1.200 центиметра кубних      1.390 динара,  

- преко 1.200 центиметра кубних       1.720 динара;  

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

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

приколице за превоз одређених врста терета:  
- до 1 тоне носивости        460 динара,  

- од 1 до 5 тона носивости        800 динара,  

- од 5 до 10 тона носивости -      1.090 динара,  

- од 10 до 12 тона носивости      1.500 динара,  

- носивости преко 12 тона        2.300 динара;  



7) за вучна возила (тегљаче):  
- чија је снага мотора до 66 киловата      1.720 динара,  

- чија је снага мотора од 66 - 96 киловата     2.300 динара,  

- чија је снага мотора од 96 - 132 киловата    2.900 динара,  

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата     3.470 динара,  

- чија је снага мотора преко 177 киловата      4.610 динара;  

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

забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела ----             1.140 дин.“ 

 

 

Члан 2. 

 

 Ову одлуку објавити на интернет страници града Кикинде.  

 

Члан 3.  

Ову одлуку објавити у „Службеном листу Града Кикинде“. 

 

 

 

  

 
 

Република Србија 

Аутономна покрајина Војводина 

ГРАД КИКИНДА 

СКУПШТИНА ГРАДА                        ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ 

Број: III-04-06-50/2018                               Станислава Хрњак, с.р. 

Дана: 28.12.2018.године 

      К И К И Н Д А 

 


