
Нa oснoву члaнa 32. стaв 1. тaчкa 3. Зaкoнa o лoкaлнoj сaмoупрaви ("Службeни глaсник РС", 
брoj 129/2007 и  83/2014), члaнa 6. стaв 1. тaчкa 2., члaнa 9. Зaкoнa o финaнсирaњу лoкaлнe 
сaмoупрaвe ("Службeни глaсник РС", брoj 62/2006, 47/2011,  93/2012. 99/2013, 125/2014, 95/2015, 
83/2016, 91/2016, 104/2016 и 96/2017) и члaнa 30. Стaтутa општине Књажевац ("Службeни општине 
Књажевац", брoj 4/2009 и 10/2015) Скупштинa општине Књажевац  нa сeдници одржаној _____2018 
године доноси 
 

 
ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  ОДЛУКЕ  
О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 
 
 

Члан 1. 

Oвoм Oдлукoм врше се измене одлуке о локалним административним таксама („Сл.лист 
општине Књажевац“ бр. 19/2017).  

Члан 2 

У Таксеној тарифи локалних административних такси у Тарифном броју 21 износ „2.100,00“ 
замењује се износом „2.000,00“.  

 Члан 3 

Тарифни број 22 мења се и гласи:  

„За захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза, такси дозволе за возило и 
такси легитимације возача – по возилу................................................................................... „2.000,00“  

Члан 4 

 Тарифни број 24 мења се и гласи: 

За издавање идентификационог картона (налепнице) ........................................200,00 

За издавање дупликата идентификационог картона (налепнице) .......................100,00 

За издавање евиденционог броја кровне ознаке ...................................... ............100,00 

За изавање дупликата  евиденционог броја кровне ознаке ........................... ........50,00 

 

Члан 5 

Тарифни број 42 се брише. 

Члан 6 

Тарифни број 50 се брише. 



Члан 7 

Тарифни бројеви  52, 53, 54 и 55 се бришу. 

 

Члaн 8  

Oвa Oдлукa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд дaнa oбjaвљивaњa у "Службeнoм листу општине 
Књажевац“.  

 

 

Број: 434-22/2018-01 

Дана: _______2018 године 

К њ а ж е в а ц  

 

ПРЕДСЕДНИК СО 

Мр Миодраг Ивковић 

  



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

Уз Одлуку о измени и допуни Одлуке локалним административним таксама 

 

 

ПРАВНИ ОСНОВ 

Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 62/2006, 47/2011, 

93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016 и 96/2017) и то чланом 6 прописано 

је да јединици локалне самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, 

поред осталих и локалне административне таксе.  

 

Чланом 9 став 1  истог закона прописано је да скупштина јединице локалне самоуправе 

може уводити локалне административне таксе за списе и радње у управним стварима, као и за 

друге списе и радње које органи јединице локалне самоуправе издају, односно обављају у оквиру 

послова из своје изворне надлежности.  

 

РАЗЛОЗИ ДОНОШЕЊА ОДЛУКЕ 

 
 Усвајањем нове Одлуке о такси превозу на територији општине Књажевац („Сл.лист 
општине Књажевац“ бр. 3/2018) и изменама Закона о републичким административним таксама  и 
поступака обједињене процедуре настала је потреба за доношењем измене и допуне одлуке о 
локалним административним таксама. 
 

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОДЛУКЕ 

 

  Предлогом Одлуке (чланови 2,3 и 4 )  врши се измена Тарифних бројева ( Тарифни бројеви 

21 до 24)  који су до сада регулисали наплату локалних административних такси приликом 

прегледа такси возила и издавање одобрења за обављање такси превоза.  Одлуком о такси 

превозу на територији општине Књажевац  (члан 14) прописано је да се захтев за издавање 

одобрења за обављање такси превоза и такси исправа подноси истовремено те се у складу са 

наведном одредбом врши измена Одлуке о локалним административним таксама. 

 

 У складу са чланом 9 став 2 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 - усклађени дин.изн и 96/2017 - 

усклађени дин.изн) члановима 5 до 7 врши се брисање Тарифних бројева 42 и 50 до 55 којим су 

прописане локалне административне таксе за издавање информације о локацији, подношење 

пријаве о завршетку објекта у конструктивном смислу, акт за извођење радова на инвестиционом 

одржавању објекта, пријава почетка грађења објекта, акт о промени намене стамбеног у пословни 

простор и акт о промени намене пословног у стамбени простор а све из разлога измене Закона о 

републичким административним таксама којим су (Тарифним бројевима 164, 171а и 171б) 

наведене таксе прописане као републичке административне таксе. 

  Општинско веће општине Књажевац на својој седници размотрило је предлог одлуке и у 
складу са чланом 7 Закона о финансирању локалне самоуправе Књажевац усвиоусвојени Нацрт 
Одлуке упућује на јавну расправу објављивањем на званичној интернет презентацији општине 
Књажевац.  

 

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КЊАЖЕВАЦ 


