
На  основу чланa 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011, 
93/2012 , 99/2013., 125/2014, 95/2015, 83/2016 и 91/2016)  и члана 30. Статута општине Књажевац („Сл. лист 
општине Књажевац“, број 4/09, 10/2015) Скупштина општине Књажевац на седници одржаној 20.12.2016. 
године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 

 
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком  мења се Тарифа локалних комуналних такси у Одлуци о локалним комуналним 
таксама – пречишћени текст („Сл. лист општине Књажевац“ бр. 3/2013). 
 

Члан 2. 
 

У Тарифном броју 1  став 1 износ „44,00“  замењује се износом: „46,00“, износ „25,00“  замењује се 
износом: „26,00“ “, износ „13,00“  замењује се износом: „14,00“, износ „5,00“ замењује се износом:  
„6,00“. 

У Тарифном броју 1  став 2 износ „83,00“  замењује се износом: „87,00“ “, износ „49,00“  замењује се 
износом: „51,00“ “, износ „24,00“  замењује се износом: „25,00“, износ „12,00“  замењује се износом: „13,00“ “. 
 

У Тарифном броју 2 износ „311,00“  замењује се износом: „325,00“ , износ „31,00“  замењује се 
износом: „32,00“ , износ „37,00“  замењује се износом: „39,00“, износ „19,00“  замењује се износом: „20,00“ , 
износ „112,00“  замењује се износом: „117,00“ . 
 

У Тарифном броју 4 тачка 1  износ „380.000“ замењује се износом: „397.480,00“ , износ „350.000“  
замењује се износом: „366.100,00“, износ „250.000“  замењује се износом: „261.500,00“, износ „250.000“  
замењује се износом: „261.500,“ износ „200.000“  замењује се износом: „209.200,00“, износ „382.500“  замењује 
се износом: „400.095,00“  износ „382.500“  замењује се износом: „400.095,00“, износ „250.000“  замењује се 
износом: „261.500,00“,износ „250.000“  замењује се износом: „261.500,00“, износ „150.000“  замењује се 
износом: „156.900,00“ износ „150.000“  замењује се износом: „156.900,00“, износ „250.000“ замењује се 
износом: „261.500,00“ износ „100.000“  замењује се износом: „104.600,00“. 

У Тарифном броју 4 тачка 2  износ „114.500“  замењује се износом: „119.767,00“, износ „10.000“  
замењује се износом: „10.460,00“ , износ „100.000“  замењује се износом: „104.600,00“, износ „70.000“  замењује 
се износом: „73.220,00“ , износ „70.000“  замењује се износом: „73.220,00“ износ „70.000“  замењује се износом: 
„73.220,00“  . 

У Тарифном броју 4 тачка 3  износ „76.500“  замењује се износом: „80.019,00“ , износ „5.000“  замењује 
се износом: „5.230,00“ , износ „60.000“  замењује се износом: „62.760,00“, износ „60.000“  замењује се износом: 
„62.760,00“ , износ „60.000“  замењује се износом: „62.760,00“ . 
 

У Тарифном броју 8 став 1 износ „6,00“  замењује се износом: „7,00“, износ „4,00“  замењује се 
износом: „5,00“ износ „3,00“  замењује се износом: „4,00“, износ „2,00“  замењује се износом: „3,00“, 

У Тарифном броју 8 став 2 износ „15,00“  замењује се износом: „16,00“, износ „23,00“  замењује се 
износом: „24,00“ . 

У Тарифном броју 8 став 3 износ „622,00“  замењује се износом: „651,00“, износ „394,00“  замењује се 
износом: „412,00“ износ „187,00“  замењује се износом: „196,00“, износ „93,00“  замењује се износом: „97,00“,. 

 
У Тарифном броју 8 став 5 износ „324,00“  замењује се износом: 339,00“,  износ „648,00“  замењује се 

износом: „678,00“. 
 

У Тарифном броју 9 износ „50,00“  замењује се износом: „52,00“,  износ „25,00“  замењује се износом: 
„26,00“. 

 
У Тарифном броју 11  тачка 1 износ „1.500“  замењује се износом: „1.569,00“ , износ „2.000“  замењује 

се износом: „2.092,00“ , износ „3.500“  замењује се износом: „3.661,00“, износ „5.000“  замењује се износом: 
„5.230,00“ .  

 
У Тарифном броју 11  тачка 2 износ „50,00“  замењује се износом: „52,00“ ,  



У Тарифном броју 11  тачка 3 износ „1.000,00“  замењује се износом: „1.046,00“ ,  
У Тарифном броју 11  тачка 4 износ „329,00“  замењује се износом: „344,00“ ,  
У Тарифном броју 11  тачка 5 износ „329,00“  замењује се износом: „344,00“ ,  
У Тарифном броју 11  тачка 6 износ „165,00“  замењује се износом: „173,00“, износ „220,00“  замењује 

се износом: „230,00“ износ „274,00“  замењује се износом: „287,00“  износ „329,00“  замењује се износом: 
„344,00“  износ „384,00“  замењује се износом: „402,00“,  

У Тарифном броју 11  тачка 7 износ „500,00“  замењује се износом: „523,00“, износ „1000,00“  замењује 
се износом: „1.046,00“ износ „1.426,00“  замењује се износом: „1.492,00“  износ „1.865,00“  замењује се износом: 
„1.951,00“  износ „2.743,00“  замењује се износом: „2.869,00“ износ „4.389,00“  замењује се износом: „4.591,00“,,  

У Тарифном броју 11  тачка 9 износ „274,00“  замењује се износом: „287,00“, износ „417,00“  замењује 
се износом: „436,00“ износ „494,00“  замењује се износом: „517,00“  износ „878,00“  замењује се износом: 
„918,00“  износ „1.317,00“  замењује се износом: „1.378,00“. 

 
У Тарифном броју 12 износ „124,00“  замењује се износом: 130,00“,  износ „99,00“  замењује се 

износом: „104,00“; износ „62,00“  замењује се износом: „65,00“; износ „25,00“  замењује се износом: „26,00“. 
 
 

Члан 3.  
 

 Просечна зарада по којој ће се вршити обрачун локалне комуналне таксе из члана 16, 16а и 18 за 
период 01.01.2016. до 31.08. 2016. године износи 43.510,50 динара. 

 
 

Члан 4.  

 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“, а примењиваће се почев од 01.01.2017. године. 
 
 
 
Број: 434 - 10/2016-01                                  ПРЕДСЕДНИК СО, 

20.12.2016. године                                                                            мр Миодраг Ивковић, с.р.                             мр Миодраг Ивковић, с.р 
К њ а ж е в а ц 


