
На основу члана 11. став 1. и  члана 18. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (,,Службени гласник Републике Србије’’, број 62/06 … 95/18-др. закон и 
86/19-усклађени дин.изн. и 126/20-усклађени дин.изн.), члана 26. тачка 3. и 9. и 
члана 121. став 2. Статута града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 
6/19-пречишћен текст), 

Скупштина града Краљева, на седници одржаној дана 21. јуна 2021.године, 
донела је  

                                                О Д Л У К У 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА  

 

 

Члан 1. 

 

У Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист града Краљева“, 
број 5/13, 30/13, 29/15, 32/18 и 13/19-др.одлука) у Таксеној тарифи, Тарифном 
броју 3. за држање моторних и прикључних возила, осим пољопривредних возила 
и машина, после става 4. додаје се нови став 5. који гласи: 

„Таксу из овог тарифног броја у износу 50% плаћају: 

1. особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, 
на једно возило, које се на њено име прво региструје у једној години; 

2. особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за 
последицу неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више 
процената, на једно возило које се на њено име региструје у једној 
години; 

3. родитељи вишеструко ометене деце о којима родитељи непосредно 
брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од 
њих, прво региструје у једној години и 

4. организације особа са инвалидитетом  основане са циљем пружања 
помоћи лицима са инвалидитетом, које су регистроване у складу са 
законом – за возила прилагођена искључиво за превоз њихових чланова. 

Лица која испуњавају услове за остваривање права из овог става, подносе 
доказе о испуњености услова за годину у којој се врши регистрација.“ 

 

Члан 2. 

             Став 5. у Одлуци о локалним комуналним таксама („Службени лист града 

Краљева“, број 5/13, 30/13, 29/15, 32/18 и 13/19-др.одлука) у Таксеној тарифи, 

Тарифном броју 3. постаје став  6.  

  

 

 



Члан 3. 

             У осталом делу Одлука о локалним комуналним таксама („Службени лист 

града Краљева“, број 5/13, 30/13, 29/15, 32/18 и 13/19-др.одлука) остаје 

непромењена.  

Члан 4. 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 
листу града Краљева''. 

 

 

 
Скупштина града Краљева 
Број:011-144/2021-I 
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                                                                                       Председник 

                                                                            Скупштине града Краљева 
                                                               Ненад Марковић, дипл.инж.саобраћаја, с.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


