
На основу члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016) и члана 30. Статута општине 
Књажевац („Сл. лист општине Књажевац“, бр. 4/2009 и 10/2015), Скупштина општине Књажевац, на седници 
одржаној 19.12.2017. године, донела је  
 
                                                                      О Д Л У К У 
                                              О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 

 
                                                                  I  ОПШТИ ДЕО 

 
                                                                         Члан 1. 

Овом Одлуком  уводе се  локалне комуналне таксе  за коришћење права, предмета и услуга на 
територији општине Књажевац.  
 
                                                                         Члан 2. 

 Обвезник локалне комуналне таксе јесте корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење 
прописано плаћање локалне комуналне таксе.  
 
                                                                         Члан 3. 

 Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуге за чије је коришћење 

прописано плаћање локалне комуналне таксе.  

 Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.  
 

Члан 4. 

Локалне комуналне таксе уводе се за:  
1. Коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у    
   пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига или  других публикација,   
   производа старих и уметничких заната и домаће радиности,  
2. Држање средстава за игру (забавне игре),  
3. Истицање фирме на пословном простору,  
4. Коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 

пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл)  

5. Коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге   
   објекте привременог коришћења, 
6. Држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних  возила  
   и  машина,  
7. Заузеће јавне површине грађевинским материјалом и за извођење  
    грађевинских радова. 

 
Члан 5. 

Висина локалних комуналних такси утврђује се Тарифом локалних комуналних такси, која је саставни 

део ове Одлуке. 

Члан 6. 

Обвезник локалне комуналне таксе је дужан  да  пре коришћења права, предмета или 
услуга  за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе,  прибави решење 
надлежног органа, осим за обвезнике локалне комуналне таксе  из тачке 3. члана 4. ове Одлуке.  
 

Члан 7. 

Ако обвезник локалне комуналне таксе не поднесе пријаву за коришћење права, предмета 
или услуге,  таксена обавеза утврдиће се на основу података  којима располаже надлежни орган  
или путем инспекцијског надзора.  
 

Члан 8. 

Ако  таксени обвезник доспелу локалну комуналну таксу не плати у прописаном року,  
извршиће се принудна наплата по прописима о принудној наплати.  

Надлежни орган је дужан  да  одмах  извршно решење о таксеној обавези у складу са 
законом, достави надлежном органу ради спровођења поступка принудне наплате.  
 



II  ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСИ И ОЛАКШИЦЕ 

 
Члан 9. 

Ослобађају се од плаћања свих локалних комуналних такси државни органи  и 
организације, организације територијалне аутономије и јединице локалне самоуправе.  
 

Члан 10. 

Ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословним  просторијама: 

 1.Установе које се финансирају из буџета општине, 
2. Објекти правних лица намењени за радничка, дечја или омладинска одмаралишта, 
3. Радње које обављају коларску, ковачку, поткивачку и бачварску  делатност на     

територији  општине Књажевац, 
4. Радње које се налазе на територији насељених места ван града Књажевца и ван  

насељених места наведених у члану 11. ове Одлуке, 
             5. Предузећа која су у стечају, ако не обављају делатност до изласка из стечаја, 

6. Недобитне организације и удружења која у години за коју се утврђује локална  
комунална такса немају обавезу плаћања пореза на добит.      

7. привредни субјекти и предузетници који као претежну делатност обављају старе и 
уметничке занате и послове домаће радиности а за које је издат одговарајући сертификат 
министарства надлежног за послове привреде.  

 
Члан 11. 

 Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословним просторијама у висини  20% од прописане 
таксе овом Одлуком плаћају: радње свих делатности које се налазе на подручјима насељених места: Подвис, 
Васиљ, Вина, Штипина, Бучје, Валевац, Горње Зуниче, Доње Зуниче, Балановац, Трговиште, Јелашница, 
Равна,  Јаковац, Каличина, Ргоште, Минићево,  Витковац, Кална  и Дебелица. 

 
III  ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 
Члан 12. 

За плаћање локалних комуналних такси  из члана 4. ст. 1. тач. 1. 3. и 7. одређују се зоне и то: 

ПРВА ЗОНА обухвата улице: Трг Ослобођења, Књаза Милоша до улице Добривоја Радосављевића, 

Кеј Димитрија Туцовића, Кеј Вељка Влаховића и Бранка Радичевића од почетка пешачке зоне од места 
сучељавања са улицом Књаза Милоша, укључујићи и плато поред Дома културе све до пресека са 
Капларовом улицом. 
  ДРУГА ЗОНА обухвата подручје које се граничи следећим улицама: 9-те бригаде од пресека са 

улицом Бранка Радичевића до пресека са улицом Омладинском, Омладинска до пресека са улицом Војводе 
Путника, Војводе Путника до пресека са улицом Филипа Вишњића, Филипа Вишњића до пресека са улицом 
Добривоја Радосављевића, Добривоја Радосављевића до пресека са улицом Гавре Аничића до пресека са 
улицом Његошевом, Његошева до пресека са улицом Илије Бирчанина, Илије Бирчанина до круга 
Медицинског центра, Карађорђева делом улице Карађорђеве до Дома старих од пресека улице Карађорђеве 
са улицом Бранка Металца до улице Југ Богданове, улица Југ Богданова до улице Лоле Рибара, Лоле Рибара 
до улице Бранка Динић, Бранка Динић, Спасоја Милкића, Војводе Степе до пресека са улицом Капларовом, 
Капларова до Бранка Радичевића, Бранка Радичевића од пресека са Капларовом улицом до пресека са  
улицом 9-те бригаде.  

ТРЕЋА ЗОНА  обухвата све остале улице у граду ван описаних улица Друге зоне с једне и Четврте 

зоне с друге стране. 
ЧЕТВРТА ЗОНА  обухвата улице: у насељима Дубрава и Ластавичко поље, улицу Карађорђеву од 

"Џервина" до краја, Каличински пут од раскрснице са улицом  Џервинске до краја, насеља Кална, Минићево. 
 

Члан 13. 

 За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе,књига или других публикација, локална комунална такса се плаћа по једном метру 
квадратном површине дневно. Ова локална комунална такса плаћа се приликом добијања одобрења за 
коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе. 

Захтев за коришћење простора на јавним површинама може се поднети најраније 30 дана пре почетка 
коришћења простора. 



 Локалну комуналну таксу за коришћење јавних површина или простора испред пословних просторија 
утврђује и наплаћује орган који издаје одобрење. 

 Када се локална комунална такса  из овог члана плаћа за 30 дана или више дана  узастопног коришћења 
одобрава се попуст од 30%. 
 У изузетним случајевима, када  се оцени да таксени обвезник избегава плаћања локалне комуналне таксе, 
а користи простор на јавним површинама, уз испуњеност услова за издавање одобрења, орган који издаје 
одобрење за заузеће јавне површине донеће посебно решење таквим обвезницима за обавезу плаћања локалне 
комуналне таксе, а на основу записника комуналног инспектора.  
 Наплата се врши од дана настанка таксене обавезе. 
 За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе 

ван зона одређених чланом 12. локална комунална такса се не плаћа. 

 
Члан 14. 

За држање средстава за игру (забавне игре) плаћа се локална комунална такса за свако 
средство у дневном износу. 
 Средства за игру могу се држати само уз одобрење издато од стране надлежног органа.  
 Таксени обвезник из овог члана је правно и физичко лице  које држи средства и апарате за забавне 
игре.  

Таксени обвезник је дужан да пријави средства  и апарате за забавне игре надлежном органу 
Општинске управе. Пријава садржи: име и презиме држаоца, адресу места држања апарата, врсту, марку, тип 
и серијски број апарата и датум почетка обављања делатности.  

Локалну комуналну таксу  за држање средстава за игру  утврђује и наплаћује орган коме се подноси 
пријава.   
 Орган коме се подноси пријава   радњи које држе средства за игру на неодређено време обавезан је 

да сваке године најкасније до 15-ог јануара утврди висину локалне комуналне таксе из овог члана за текућу 

годину.  

Члан 15. 

 За истицање фирме на пословним просторијама осим истицања назива државних органа, органа 
територијалне аутономије и локалне самоуправе, локална комунална такса плаћа се у годишњем износу. 
 Обвезници локалне комуналне таксе из овог члана су привредна друштва - предузећа и  друга правна 
лица и предузетници.  
 Локална комунална такса из овог члана плаћа се за сваку истакнуту фирму, без обзира где је 
истакнута и у ком облику. 

Локалну комуналну таксу  из овог члана утврђује и наплаћује  надлежно одељење 
Општинске управе, које у  складу са законом  врши утврђивање и наплату  локалних јавних прихода, 
на начин којим се уређује порески поступак и у роковима који важе за наплату пореза на добит 
правних лица односно  пореза на  доходак грађана. 
 Обвезници локалне комуналне таксе дужни су да поднесу пријаву са тачним подацима до 31. марта 
године за коју се врши утврђивање таксене обавезе. 
 Обвезник комуналне таксе који у току године  почне са обављањем делатности, дужан је да поднесе 
пријаву за утврђивање комуналне таксе  из овог члана, у року од 15 дана од дана регистровања делатности. 
 Обвезник комуналне таксе из овог члана дужан је да сваку насталу промену пријави надлежном 
одељењу Општинске управе, у року од 8 дана од дана настале промене. 
 Утврђивање локалне комуналне таксе за истицање фирме на пословном простору, врши се у року од 
30 дана од дана подношења пријаве или сазнања за настанак обавезе. 
 Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа 
само за једну фирму. 
 У случају сумње  којој делатности припада обвезник локалне комуналне таксе, иста ће се утврдити и 
наплатити према претежној делатности обвезника.     
 Таксени обвезници који су у току године трајно престали са обављањем делатности и брисани из 
регистра АПР, локалну комуналну таксу из овог члана плаћају сразмерно времену истицања фирме.  

Уколико таксени обвезник уплати локалну комуналну таксу у целом износу, у року од 30 дана од дана 
пријема решења, стиче право попуста од 30%. 
 Таксени обвезници који су имали привремену одјаву у току године, ослобађају се обавезе плаћања 
таксене обавезе у целости, за период привремене одјаве.  
 Таксени обвезник – предузеће и друго правно лице, чије је седиште регистровано на територији 
општине Књажевац, локалну комуналну таксу из овог члана плаћа: 



1. за седиште у износу утврђеном у Тарифном броју 3, 
2. за сваки издвојени пословни простор у коме обавља делатност, износ у Тарифном броју 3 умањен за 2/3. 
 Таксени обвезник – предузеће и друго правно лице чије је регистровано седиште ван територије 
општине Књажевац, локалну комуналну таксу из овог члана плаћа у износу утврђеном у Тарифном броју 3. 
 

Члан 16. 

Прeдузeтници и прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у мaлa 
прaвнa лицa (oсим прeдузeтникa и прaвних лицa кoja oбaвљajу дeлaтнoсти: бaнкaрствa; oсигурaњa имoвинe и 
лицa; прoизвoдњe и тргoвинe нaфтoм и дeривaтимa нaфтe; прoизвoдњe и тргoвинe нa вeликo дувaнским 
прoизвoдимa; прoизвoдњe цeмeнтa; пoштaнских, мoбилних и тeлeфoнских услугa; eлeктрoприврeдe; кaзинa, 
кoцкaрницa, клaдиoницa, бингo сaлa и пружaњa кoцкaрских услугa и нoћних бaрoвa и дискoтeкa), a имajу 
гoдишњи прихoд дo 50.000.000 динaрa, нe плaћajу лoкaлну кoмунaлну тaксу зa истицaњe фирмe нa пoслoвнoм 
прoстoру (у дaљeм тeксту: фирмaринa).  

Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у срeдњa прaвнa лицa, 
кao и прeдузeтници и мaлa прaвнa лицa кoja имajу гoдишњи прихoд прeкo 50.000.000 динaрa (oсим 
прeдузeтникa и прaвних лицa кoja oбaвљajу дeлaтнoсти: бaнкaрствa; oсигурaњa имoвинe и лицa; прoизвoдњe и 
тргoвинe нaфтoм и дeривaтимa нaфтe; прoизвoдњe и тргoвинe нa вeликo дувaнским прoизвoдимa; прoизвoдњe 
цeмeнтa; пoштaнских, мoбилних и тeлeфoнских услугa; eлeктрoприврeдe; кaзинa, кoцкaрницa, клaдиoницa, 
бингo сaлa и пружaњa кoцкaрских услугa и нoћних бaрoвa и дискoтeкa), фирмaрину плaћajу нa гoдишњeм 
нивoу нajвишe дo двe прoсeчнe зaрaдe.  

Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у вeликa прaвнa лицa 
(oсим прaвних лицa кoja oбaвљajу дeлaтнoсти: бaнкaрствa; oсигурaњa имoвинe и лицa; прoизвoдњe и тргoвинe 
нaфтoм и дeривaтимa нaфтe; прoизвoдњe и тргoвинe нa вeликo дувaнским прoизвoдимa; прoизвoдњe 
цeмeнтa; пoштaнских, мoбилних и тeлeфoнских услугa; eлeктрoприврeдe; кaзинa, кoцкaрницa, клaдиoницa, 
бингo сaлa и пружaњa кoцкaрских услугa и нoћних бaрoвa и дискoтeкa), фирмaрину плaћajу нa гoдишњeм 
нивoу нajвишe дo три прoсeчнe зaрaдe.  

Прaвнa лицa кoja су прeмa зaкoну кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo рaзврстaнa у вeликa, срeдњa и 
мaлa прaвнa лицa, у смислу зaкoнa кojим сe урeђуje рaчунoвoдствo и прeдузeтници, a oбaвљajу дeлaтнoсти 
бaнкaрствa, oсигурaњa имoвинe и лицa, прoизвoдњe и тргoвинe нaфтoм и дeривaтимa нaфтe, прoизвoдњe и 
тргoвинe нa вeликo дувaнским прoизвoдимa, прoизвoдњe цeмeнтa, пoштaнских, мoбилних и тeлeфoнских 
услугa, eлeктрoприврeдe, кaзинa, кoцкaрницa, клaдиoницa, бингo сaлa и пружaњa кoцкaрских услугa и нoћних 
бaрoвa и дискoтeкa, фирмaрину плaћajу нa гoдишњeм нивoу нajвишe дo дeсeт прoсeчних зaрaдa.  

Пoд прoсeчнoм зaрaдoм, у смислу ст. 2, 3. и 4. oвoг члaнa, смaтрa сe прoсeчнa зaрaдa пo зaпoслeнoм 
oствaрeнa нa тeритoриjи jeдиницe лoкaлнe сaмoупрaвe у пeриoду jaнуaр - aвгуст гoдинe кoja прeтхoди гoдини 
зa кojу сe утврђуje фирмaринa, прeмa пoдaцимa рeпубличкoг oргaнa нaдлeжнoг зa пoслoвe стaтистикe.  

Просечна зарада из претходног  става за 2017. годину износи 45.060,00 динара. 
 

Члан 17. 

 За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван 
пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл) плаћа се локална комунална такса у износу 
одређеним Тарифом.“. 

Под огласним средством подразумева и плакат, стуб, расветно тело, јавни часовник и друга средства 
помоћу којих се огласна порука може учинити доступном примаоцу. 
 Обвезник локалне комуналне таксе из овог члана је предузеће, друго правно лице,предузетник  и 
физичко лице коме је издато одобрење за постављање рекламног паноа односно исписивање фирме.  
 Локална комунална такса из овог члана плаћа се приликом добијања одобрења за постављање 
рекламног паноа односно исписивање фирме за период за који је издато одобрење.  
 Општински орган управе, који издаје одобрење за постављање рекламног паноа односно исписивање 
фирме утврђује и наплаћује локалну комуналну таксу из овог члана.  
 За рекламне паное, билборде,  транспаренте и друга огласна средства трајног карактера, општински 
орган управе, који издаје одобрење за њихово постављање, локалну комуналну таксу из овог члана утврђује 
најкасније до 15. јануара за текућу годину.  
 Обвезник који користи рекламни пано, билборд, транспарент  и друго огласно средство трајног 
карактера локалну комуналну таксу из овог члана плаћа најкасније до 5-ог у месецу за претходни месец.  
 Обвезник из претходног става локалну комуналну таксу може уплатити најкасније до 20. јануара за 
текућу годину са умањењем од 30%.  

Уколико таксени обвезник користи рекламни пано, билборд,  транспарент и друго огласно средство 
на објекту на коме обавља своју делатност, ради оглашавања сопствене делатности не плаћа локалну 
комуналну таксу из овог члана, већ локалну комуналну таксу из члана 16. ове Одлуке  Надлежни 



орган Општинске управе дужан је да води евиденцију таксених обвезника по овом члану са  подацима о 
задужењу  и уплати.  
 
                                                                        Члан 18. 

Локална комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање 
фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе 
(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) на годишњем нивоу за правна лица и предузетнике не 
може бити већа од 20% одговарајућих износа утврђених у члану 16  ове Одлуке, зависно од тога да ли су 
разврстани у велика, средња и мала правна лица и предузетнике и зависно од делатности које обављају. 

Предузетници и мала правна лица (осим предузетника и правних лица која обављају делатности: 
банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; производње и 
трговине на велико дуванским производима; производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских 
услуга; електропривреде; казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну комуналну таксу из 
става 1. овог члана. 
 

Члан 19. 

 За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или  друге облике привременог 
коришћења плаћа се локална комунална такса  дневно по метру квадратном. 
 Локална комунална такса из овог члана плаћа се приликом добијања одобрења. 
 Локалну комуналну таксу из овог члана утврђује и наплаћује орган који издаје одобрење. 

 
Члан 20. 

 За држање моторних, друмских и прикључних возила осим пољопривредних  возила и машина плаћа 
се локална комунална такса у годишњем износу. 
 Локалну комуналну таксу из овог члана утврђује и наплаћује МУП Републике Србије – Полицијска 
станица Књажевац приликом регистрације моторних, друмских и прикључних возила.  
 Ако носивост прикључних возила није изражена у целим тонама локална комунална такса 
плаћа се за  носивост до пола тоне у висини од 50% износа одређеног Тарифом за једну тону, а за 
носивост преко пола тоне  у износу одређеном за једну тону. 
 Локална комунална такса  не плаћа се за моторна возила за која се не плаћа накнада за моторна и 
друмска возила по Одлуци о висини годишње накнаде за друмска возила, тракторе и прикључна возила. 
 

Члан 21. 

 Локална комунална такса плаћа се за заузеће јавне површине грађевинским материјалом и 
за извођење грађевинских радова, у дневном  износу по метру квадратном.  

 Локалну комуналну таксу из претходног става плаћа се приликом добијања одобрења за заузеће 
јавне површине.  

Локална комунална такса из става 1. овог члана плаћа се по 1 м2 површине дневно по 
зонама одређеним тарифом.  

Локалну комуналну таксу утврђује и наплаћује орган који издаје одобрење.  
 

II  ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 22. 

Инспекцијски надзор над применом одредаба ове Одлуке врши комунални инспектор, осим 
за локалну комуналну таксу из члана 16. и Тар бр. 3. над чијом применом инспекцијски надзор врши 
Одељење за утврђивање и наплату локалних јавних прихода.  
 

Члан 23. 

Таксени обвезник који пре добијања решења надлежног органа почне са коришћењем 
права, предмета или услуга, за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе, 
односно не поднесе пријаву, уколико је подношење исте прописано, казниће се за прекршај, и то:  

- правно лице новчаном казном у износу од 150.000 динара;   

- одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара;  

- предузетник новчаном казном у износу од 75.000 динара;  

- физичко лице новчаном казном у износу од 25.000 динара  
 

Члан 24. 

 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама („Сл. 
лист општине Књажевац“ бр.15/2009, 12/2010, 10/2011, 23/2012, 23/2012- Пречишћени текст и 31/2016). 
 



        Члан 25. 

 Ова одлука ступа на снагу осмог дана, од дана објављивања у „Службеном листу општине 
Књажевац“, а примењиваће се почев од 01.01.2018 године. 
 
 
Број: 434 -12/2017-01                                                                                 ПРЕДСЕДНИК СО,  

19.12.2017. године                                                                                 мр Миодраг Ивковић, с.р        
К њ а ж е в а ц 
 

ТАРИФА ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ 

 
ТАРИФНИ БРОЈ 1. 

 За коришћење простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе, 
осим ради продаје штампе, књига или других публикација, локална комунална такса по једном квадратном 
метру површине плаћа се дневно и то: 
 

ПРВА ЗОНА. 49,00 динара 

ДРУГА ЗОНА   28,00 динара 

ТРЕЋА ЗОНА   15,00 динара 

ЧЕТВРТА ЗОНА 7,00 динара          

За коришћење простора на јавним површинама поводом обележавања новогодишњих, 
осмомартовских и других празника и манифестација, локална комунална такса по једном квадратном метру 
површине плаћа се дневно:  

ПРВА ЗОНА. 93,00 динара 

ДРУГА ЗОНА   54,00 динара 

ТРЕЋА ЗОНА   27,00 динара 

ЧЕТВРТА ЗОНА 14,00 динара          

 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 2. 

 За држање средстава и апарата за игру (билијар, томбола, флипери и сл.) плаћа се локална 
комунална такса, с размерно времену коришћења права и то за:  

приређивање томболе по дану 346,00 динара 

држање билијара по столу дневно 34,00 динара 

држање дечјих аутомобила, по аутомобилу дневно  
42,00 динара 

држање стоног фудбала, флипера, видео-игара и сл.  
по комаду дневно 

 
21,00 динара  

држање аутомата за игру на срећу, по комаду дневно  
125,00 динара 

 

   
ТАРИФНИ БРОЈ 3. 

За истицање фирме на пословном простору плаћа се локална комунална такса у годишњем износу:  
1. Велика, средња и мала правна лица и предузетници  за  делатност из области: 
- банкарства                                                                                                       422.910 
- осигурања имовине и лица                                                                                     389.530 
- производње и трговине нафтом и дериватима нафте                                           278.230 
- производње и трговине на велико дуванским  производима                              278.230 
- производње цемента                                                                                     222.580 
- поштанских, мобилних и телефонских услуга                                                     425.700 
- електропривреде                                                                                            425.700 
- казина                                                                                                             278.230 
- коцкарница                                                                                                    278.230 
- кладионица                                                                                                    166.940 
- бинго сала                                                                                                     166.940 
- пружања коцкарских услуга и ноћних барова                                           278.230 
- дискотеке                                                                                                      111.290 
 
2. велика правна лица  за делатност из области: 
- јавна предузећа чији је оснивач РС                                                           127.430 
- производње                                                                                                       11.120                      



- трговине                                                                                                       111.290 
- угоститељства                                                                                                  77.900 
- саобраћаја                                                                                                         77.900 
- остале делатности                                                                                            77.900 
 
3. предузетници и мала правна лица са годишњим приходом преко 50 милиона и средња правна лица за 
делатност из области 
- јавна предузећа чији је оснивач РС                                                       85.140  
- производње                                                                                                   5.560 
- трговине                                                                                                   66.770  
- угоститељства                                                                                         66.770 
- саобраћаја                                                                                                66.770 
- остале делатности                                                                                   66.770 

 
НАПОМЕНА: јединице поштанске мреже у осталим насељеним местима општине Књажевац 

ослобађају се плаћања локалне комуналне таксе из овог тарифног броја.  
Таксени обвезници  који први пут започињу са обављањем делатности ослобађају се плаћања 

локалне комуналне таксе из овог тарифног броја у трајању од једне године. 
Таксени обвезници  који  поред већ регисторване делатности започне са обављањем и проширене 

регистроване делатности и запосле још најмање једног радника  ослобађају се плаћања локалне комуналне 
таксе за проширену делатност  из овог тарифног броја у трајању од једне године. 

 
   
ТАРИФНИ БРОЈ 4. 

За коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног 
простора на објектима који припадају општини Књажевац (коловози, тротоари, зелене површине и сл) плаћа 
се локална комунална такса за сваку појединачно истакнуту односно исписану фирму ван пословног простора 
где се делатност обавља.  

Локална комунална такса из овог Тарифног броја плаћа се у износу од 20% од износа утврђених за 
локалну комуналну таксу из Тарифног броја 3 ове тарифе на у годишњем износу приликом добијања 
одобрења. 
 
ТАРИФНИ БРОЈ 5 

 За коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или других објеката за 
привремено коришћење плаћа се дневно по квадратном метру: 

за постављање кампова и шатора 55,00 динара 

за камп кућице, стамбену приколицу или други облик 
привременог коришћења слободних површина   

 
 

28,00 динара 

 
 

  ТАРИФНИ БРОЈ 6. 

За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, плаћа 
се комунална такса, годишње и то за: 
1) зa тeрeтнa вoзилa  

- зa кaмиoнe дo 2 т нoсивoсти - 1.690 динaрa,  

- зa кaмиoнe oд 2 т дo 5 т нoсивoсти - 2.250 динaрa,  

- зa кaмиoнe oд 5 т дo 12 т нoсивoсти - 3.940 динaрa,  

- зa кaмиoнe прeкo 12 т нoсивoсти - 5.620 динaрa,  

2) зa тeрeтнe и рaднe прикoлицe (зa путничкe aутoмoбилe) - 560 динaрa,  

3) зa путничкa вoзилa  

- дo 1.150 цм
3
 дo 560 динaрa,  

- прeкo 1.150 цм
3
 дo 1.300 цм

3
 - 1.120 динaрa,  

- прeкo 1.300 цм
3
 дo 1.600 цм

3
 - 1.680 динaрa,  

- прeкo 1.600 цм
3
 дo 2.000 цм

3
 - 2.250 динaрa,  

- прeкo 2.000 цм
3
 дo 3.000 цм

3
 - 3.400 динaрa,  



- прeкo 3.000 цм
3
 - 5.620 динaрa,  

4) зa мoтoциклe  

- дo 125 цм
3
 - 450 динaрa,  

- прeкo 125 цм
3
 дo 250 цм

3
 - 670 динaрa,  

- прeкo 250 цм
3
 дo 500 цм

3
 - 1.120 динaрa,  

- прeкo 500 цм
3
 дo 1.200 цм

3
 - 1.360 динaрa,  

- прeкo 1.200 цм
3
 - 1.680 динaрa,  

5) зa aутoбусe и кoмби бусeвe пo рeгистрoвaнoм сeдишту - 50 динaрa,  

6) зa прикључнa вoзилa: тeрeтнe прикoлицe, пoлуприкoлицe и спeциjaлнe тeрeтнe прикoлицe зa прeвoз 
oдрeђeних врстa тeрeтa  

- 1 т нoсивoсти - 450 динaрa,  

- oд 1 т дo 5 т нoсивoсти - 780 динaрa,  

- oд 5 т дo 10 т нoсивoсти - 1.070 динaрa,  

- oд 10 т дo 12 т нoсивoсти - 1.470 динaрa,  

- нoсивoсти прeкo 12 т - 2.250 динaрa,  

7) зa вучнa вoзилa (тeгљaчe),  

- чиja je снaгa мoтoрa дo 66 килoвaтa - 1.680 динaрa,  

- чиja je снaгa мoтoрa oд 66 дo 96 килoвaтa - 2.250 динaрa,  

- чиja je снaгa мoтoрa oд 96 дo 132 килoвaтa - 2.830 динaрa,  

- чиja je снaгa мoтoрa oд 132 дo 177 килoвaтa - 3.400 динaрa,  

- чиja je снaгa мoтoрa прeкo 177 килoвaтa - 4.520 динaрa, 

8) зa рaднa вoзилa, спeциjaлнa aдaптирaнa вoзилa зa прeвoз рeквизитa зa путуjућe зaбaвe, рaдњe и 
aтeстирaнa спeциjaлизoвaнa вoзилa зa прeвoз пчeлa - 1.120 динaрa. 

Нajвиши изнoси лoкaлнe кoмунaлнe тaксe из стaвa 1. oвoг члaнa усклaђуjу сe гoдишњe, сa гoдишњим индeксoм 
пoтрoшaчких цeнa, кojи oбjaвљуje рeпублички oргaн нaдлeжaн зa пoслoвe стaтистикe, при чeму сe 
зaoкруживaњe врши тaкo штo сe изнoс дo пeт динaрa нe узимa у oбзир, a изнoс прeкo пeт динaрa зaoкружуje нa 
дeсeт динaрa.  

 
ТАРИФНИ БРОЈ 7. 
 

За заузеће јавне површине грађевинским материјалном и за извођење грађевинских радова плаћа се 
локална комунална такса по 1 м2 у дневном износу од:  

ПРВА ЗОНА. 138,00 динара 

ДРУГА ЗОНА   111,00 динара 

ТРЕЋА ЗОНА   69,00 динара 

ЧЕТВРТА ЗОНА 28,00 динара          

 

 
   

 


