
На  основу члана 7. и  9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“ број 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 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац, на седници одржаној  дана 
20.12.2016 године, донела је  
 

 
О Д Л У К У 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ  
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

                                
 

Члан 1. 
 

Овом Одлуком мења се Тарифа локалних административних такси у Одлуци о локалним 
административним таксама („Сл. лист општине Књажевац“ број 15/2009, 12/2010,  10/2011, 23/2012 и 24/2013).  
 

Члан 2. 
 

У Тарифном броју 1 износ „133,00“  замењује се износом: „139,00“.  
 
У Тарифном броју 2 износ „133,00“  замењује се износом: „139,00“. 
У Тарифном броју 2 износ „197,00“  замењује се износом: „206,00“.“ 
 
У Тарифном броју 3 износ „263,00“  замењује се износом: „275,00“. 
 
У Тарифном броју 4 износ „197,00“  замењује се износом: „206,00“. 
У Тарифном броју 5 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“. 
У Тарифном броју 6 износ „162,00“  замењује се износом: „169,00“. 
 
У Тарифном броју 6А износ „2.226,00“  замењује се износом: „2.328,00“. 
 
У Тарифном броју 7 износи „656,00“  замењује се износима: „686,00“. 
 
У Тарифном броју 8. тачка 1. алинеја 1.  износ „919,00“  замењује се износом: „961,00“, алинеја 2 износ 
„1.182,00“  замењује се износом: „1.236,00“ , алинеја 3 износ „1.442,00“  замењује се износом: „1.508,00“, 
алинеја 4 износ „1.728,00“  замењује се износом: „1.807,00“, алинеја 5 износ „1.969,00“  замењује се износом: 
„2.060,00“ и у алинеји 6  износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“.  
У Тарифном броју 8 тачка 2 алинеја 1 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“ , алинеја 2 износ 
„3.151,00“  замењује се износом: „3.296,00“, алинеја 3 износ „3.676,00“  замењује се износом: „3.845,00“, 
алинеја 4 износ „4.201,00“  замењује се износом: „4.394,00“,  алинеја 5 износ „4.724,00“  замењује се износом: 
„4.941,00“, алинеја 6 износ „5.250,00“  замењује се износом: „5.491,00“ 
У Тарифном броју 8 тачка 3 алинеја 1 износ „13.127,00“  замењује се износом: „13.731,00“, алинеја 2 износ 
„26.253,00“  замењује се износом: „27.461,00“, алинеја 3 износ „29.380,00“  замењује се износом: „30.731,00“, 
алинеја 4 износ „65.633,00“  замењује се износом: „68.652,00“.  
У Тарифном броју 8 тачка 4 износ „39.380,00“  замењује се износом: „41.191,00“ 
У Тарифном броју 8 тачка 5 износ „39.473,00“  замењује се износом: „41.289,00“ 
 
У Тарифном броју 9 износ „426,00“  замењује се износом: „446,00“, износ „548,00“  замењује се износом: 
„573,00“,износ „729,00“  замењује се износом: „763,00“,износ „790,00“  замењује се износом: „826,00“, износ 
„913,00“  замењује се износом: „955,00“,износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“,, износ „13.127,00“  
замењује се износом: „13.731,00“,, и износ „26.215,00“  замењује се износом: „27.421,00“. 
 
У Тарифном броју 10 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
 
У Тарифном броју 11 износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“, 
 
У Тарифном броју 12 износи „6.563,00“  замењује се износима: „6.865,00“, 
 
У Тарифном броју 13 износ „656,00“  замењује се износом: „686,00“, 
 
У Тарифном броју 14 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
 



У Тарифном броју 15 алинеја 1  износ „2.431,00“  замењује се износом: „2.543,00“, 
У Тарифном броју 15 алинеја 2  износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“, 
 
У Тарифном броју 16 износ „656,00“  замењује се износом: „686,00“, 
У Тарифном броју 17 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“, 
 
Тарифни број 18 мења се и гласи „Прибављање сагласности на техничку документацију у погледу мера 
заштите од пожара“ износ „5.000,00“. 
 
Тарифни број 19 мења се и гласи: 
„Подношење изјаве о завршетку објекта у конструктивном смислу, износ 1.000,00. 
 
Тарифни број 20 мења се и гласи: 
„Захтев за прикључење објеката на комуналну и другу инфраструктуру, износ 3.000,00. 
 
У Тарифном броју 21 тачка 1 износ „919,00“  замењује се износом: „961,00“, 
У Тарифном броју 21 тачка 2 износ „5.250,00“  замењује се износом: „5.491,00“, 
У Тарифном броју 21 тачка 3 износ „6.563,00“  замењује се износом: „6.865,00“, 
У Тарифном броју 21 тачка 4 износ „12.155,00“  замењује се износом: „12.714,00“, 
 
У Тарифном броју 22 тачка 1 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 22 тачка 2 износ „6.077,00“  замењује се износом: „6.357,00“, 
У Тарифном броју 22 тачка 3 износ „8.508,00“  замењује се износом: „8.899,00“, 
У Тарифном броју 22 тачка 4 износ „14.585,00“  замењује се износом: „15.256,00“, 
 
У Тарифном броју 23 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“,, износ „2.431,00“  замењује се износом: 
„2.543,00“, износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“,.  
  
У Тарифном броју 25 износ „394,00“  замењује се износом: „412,00“, 
 
У Тарифном броју 26 тачка 1 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
У Тарифном броју 26 тачка 2 износ „3.938,00“  замењује се износом„4.119,00,“  
 
У Тарифном броју 27 тачка 1 износ „394,00“  замењује се износом: „412,00“, 
У Тарифном броју 27 тачка 2 износ „787,00“  замењује се износом: „823,00“, 
У Тарифном броју 27 тачка 3 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
 
У Тарифном броју 28 тачка 1 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
У Тарифном броју 28 тачка 2 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“, 
 
У Тарифном броју 29 тачка 1 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“, 
У Тарифном броју 29 тачка 2 износ „5.250,00“  замењује се износом: „5.491,00“, 
 
 
У Тарифном броју 30 тачка 1 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“, 
У Тарифном броју 30 тачка 2 износ „5.250,00“  замењује се износом: „5.491,00“, 
 
У Тарифном броју 31 тачка 1 износ „5.250,00“  замењује се износом: „5.491,00“, 
У Тарифном броју 31 тачка 2 износ „10.501,00“  замењује се износом: „10.984,00“, 
 
У Тарифном броју 32 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“,“ 
 
У Тарифном броју 33 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“, 
 
У Тарифном броју 34 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“,“ 
 
У Тарифном броју 35 износ „1.346,00“  замењује се износом: „1.408,00“, 
 
У Тарифном броју 36 износ „263,00“  замењује се износом: „275,00“, 
 
У Тарифном броју 37 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
 



У Тарифном броју 38 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
 
У Тарифном броју 39 износ „656,00“  замењује се износом: „686,00“, 
 
У Тарифном броју 40 износ „2.626,00“  замењује се износом: „2.747,00“, 
 
У Тарифном броју 41 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
 
У Тарифном броју 41/1 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“,а износ „2.626,00“  замењује се 
износом: „2.747,00“, 
 
У Тарифном броју 42 износ „1.968,00“  замењује се износом: „2.059,00“, 
 
У Тарифном броју 43 износ „787,00“  замењује се износом: „823,00“,, износ „394,00“  замењује се износом: 
„412,00“, износ „365,00“  замењује се износом: „382,00“,износ „183,00“  замењује се износом: „191,00“,.  
 
У Тарифном броју 44 износ „525,00“  замењује се износом: „549,00“, , износ „243,00“  замењује се износом: 
„254,00“, 
 
У Тарифном броју 45 износ „919,00“  замењује се износом: „961,00“, 
 
У Тарифном броју 46 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
 
У Тарифном броју 47 износ „365,00“  замењује се износом: „382,00“, 
 
У Тарифном броју 48 износ „525,00“  замењује се износом: „549,00“, 
 
У Тарифном броју 49 износ „787,00“  замењује се износом: „823,00“, а износ „1.312,00“  замењује се износом: 
„1.372,00“, 
 
У Тарифном броју 50 износ „1.312,00“  замењује се износом: „1.372,00“, 
 
У Тарифном броју 51 износ „2.525,00“  замењује се износом: „2.641,00“, 
У Тарифном броју 52 износ „365,00“  замењује се износом: „382,00“, 
У Тарифном броју 53 износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“, 
 
У Тарифном броју 54 износ „608,00“  замењује се износом: „636,00“, 
 
У Тарифном броју 55 тачка 1 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 55 тачка 2 износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“, 
У Тарифном броју 55 тачка 3 износ „1.458,00“  замењује се износом: „1.525,00“,  
 
У Тарифном броју 56 тачка 1 износ „1.823,00“  замењује се износом: „1.907,00“, 
У Тарифном броју 56 тачка 2 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00,“  
 
У Тарифном броју 57 тачка 1 износ „6.077,00“  замењује се износом: „6.357,00“, 
У Тарифном броју 57 тачка 2 износ „12.154,00“  замењује се износом: „12.713,00“, 
 
У Тарифном броју 58 тачка 1 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“,“ 
У Тарифном броју 58 тачка 2 износ 6.077,00“  замењује се износом: „6.357,00“, 
 
У Тарифном броју 59 тачка 1 износ „3.038,00“  замењује се износом: „3.178,00“, 
У Тарифном броју 59 тачка 2 износ „6.077,00“  замењује се износом: „6.357,00“, 
 
У Тарифном броју 60 тачка 1 износ „1.823,00“  замењује се износом: „1.907,00“, 
У Тарифном броју 60 тачка 2 износ „3.038,00“  замењује се износом: „3.178,00, 
 
У Тарифном броју 61 тачка 1  износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 61 тачка 2 износ  „6.077,00“  замењује се износом: „6.357,00“, 
 
У Тарифном броју 62 тачка 1  износ „2.431,00“  замењује се износом: „2.543,00,“ 
У Тарифном броју 62 тачка 2 износ  „4.861,00“  замењује се износом: „5.085,00,“ 



 
У Тарифном броју 63 тачка 1  износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 63 тачка 2 износ  „7.292,00“  замењује се износом:“ „7.627,00“, 
 
У Тарифном броју 64 тачка 1  износ „608,00“  замењује се износом: „636,00“, 
У Тарифном броју 64 тачка 2 износ  „973,00“  замењује се износом:“ 1.018,00“, 
 
У Тарифном броју 65 износ „243,00“  замењује се износом: „254,00“,“ а износ „1.113,00“ замењује се износом 
„1.164,00“,“, износ  „211,00“  замењује се износом„221,00“, износ  „105,00“  замењује се износом:“ „110,00“, и 
износ  „158,00“  замењује се износом„165,00“, 
 
У Тарифном броју 66. тачка 1 алинеја 1.  износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“, а у алинеји 2 износ 
„3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 66 тачка 2 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 66 тачка 3 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 66 тачка 4 алинеја 1 износ „2.431,00“  замењује се износом: „2.543,00“,а у алинеји 2. износ 
„3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 66 тачка 5 алинеја 1 износ „2.431,00“  замењује се износом: „2.543,00“, а у алинеји 2. износ 
„3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 66 тачка 6 алинеја 1 износ „1.823,00“  замењује се износом: „1.907,00“,“ а у алинеји 2. износ 
„2.431,00“  замењује се износом: „2.543,00“,“ 
У Тарифном броју 66 тачка 7  износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“, 
У Тарифном броју 66 тачка 8  износ „6.076,00“  замењује се износом: „6.355,00,“  
У Тарифном броју 66 тачка 9  износ „2.431,00“  замењује се износом: „2.543,00“,00“  
У Тарифном броју 66 тачка 10 износ „350,00“  замењује се износом: „366,00“,“  
У Тарифном броју 66 тачка 11 износ „350,00“  замењује се износом: „366,00“, 
У Тарифном броју 66 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“,“  
У Тарифном броју 66 износ „3.646,00“  замењује се износом: „3.814,00“, 
У Тарифном броју 66 износ „2.431,00“  замењује се износом: „2.543,00“,“  
 
У Тарифном броју 67 износ „1.215,00“  замењује се износом: „1.271,00“, 
 
У Тарифном броју 68 тачка 1 износ „525,00“  замењује се износом: „549,00“, 
У Тарифном броју 68 тачка 2 износ „1.039,00“  замењује се износом: „1.087,00“, 
У Тарифном броју 68 тачка 3 износ „7.876,00“  замењује се износом: „8.238,00“, 
У Тарифном броју 69 износ „365,00“  замењује се износом: „382,00“, 
 
У Тарифном броју 70 тачка 1 износ „183,00“  замењује се износом: „191,00“, 
У Тарифном броју 70 тачка 2 износ „183,00“  замењује се износом: „191,00“, 
У Тарифном броју 70 тачка 3 износ „61,00“  замењује се износом: „64,00“, 
 
У Тарифном броју 71 износ „133,00“  замењује се износом: „139,00“, 
У Тарифном броју 72 износ „163,00“  замењује се износом: „170,00“, 
У Тарифном броју 73 износ „26,00“  замењује се износом: „27,00,“  
 
У Тарифном броју 74 износ „65,00“  замењује се износом: „68,00“, 
 
У Тарифном броју 75 износ „65,00“  замењује се износом: „68,00“, 

 

У Тарифном броју 77 износ „365,00“  замењује се износом: „382,00“, 
 

У Тарифном броју 78 износ „1.168,00“  замењује се износом: „1.222,00,“  
 

У Тарифном броју 79 износ „608,00“  замењује се износом: „636,00“, 
 

У Тарифном броју 80 износ „65.633,00“  замењује се износом: „68.652,00“. 
 
 

Члан 3. 

 
 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у "Службеном листу општинe 
Kњажевац", а примењиваће се од 01.01.2017. године.  



 
 
 
Број: 434 - 9/2016-01                                                                                   ПРЕДСЕДНИК СО,  

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


