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 На основу чланa 11. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 62/2006, 
47/2011  и 93/2012)  члана  32. Закона о  локалној самоуправи  («Сл. гласник РС», број 129/07) и члана 
30. Статута општине Књажевац («Сл. лист општине Књажевац», број 4/09) Скупштина општине 
Књажевац на седници одржаној _________2012. године, донела је  
 
 

О Д Л У К У 
О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О 

О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА 
 

 
 
 

Члан 1. 
Овом Одлуком  врше се измене и допуне Одлуке о локалним комуналним таксама („Сл.лист 

општине Књажевац“ бр. 15/09, 12/10 и 10/11). 
 

Члан 2.  
 

 
У члану 4 став тачке 1 3. 5. 7. 10 и 13 се бришу.  
У истом члану и ставу тачка 6 мења се и гласи:  
„6. 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) 
                             

Члан 3. 
 Члан 15 се брише. 
 

Члан 4. 
 У члану 16 став 4 мења се и гласи:  

„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.“ 

У истом члану ставови 9. 10. 18. и 19 се бришу. 
 

Члан 5.  
 Иза члана 16 додаје се нови члан 16а који гласи:  
„Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 

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 за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: 
фирмарина). 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у средња правна 
лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи приход преко 50.000.000 динара 
(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), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне зараде. 
  Правна лица која се према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна 
лица (осим 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) 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне зараде. 

Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња 
и мала   правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и предузетници, а обављају 
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делатност 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 фирмарину плаћају на годишњем нивоу до 
десет просечних зарада 

Под просечном зарадом, у смислу ст. 2  3 и 4. овог члана, сматра се просечна зарада по 
запосленом остварена на територији општине Књажевац у периоду јануар - август године која претходи 
години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за послове 
статистике. 
 

Просечна зарада из претходног  става  износи 38.252,00 динара. 
 
 

Члан 6. 
Члан 17 се брише.  
 

Члан 7. 
Члан 18 мења се  и гласи:  

 „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 8.  

 После члана 18 додаје се нови члан 18а који гласи:  
„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 16а  
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 9. 
Члан 19 се брише. 
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Члан 10. 
 

 Чланови 23 и 25  се бришу. 
 
 

Члан 11. 
Обвезници који су до дана ступања на снагу ове Одлуке платили већи износ локалне комуналне 

таксе за 2012. годину од износа који дугују по овој Одлуци због укидања таксе, ослобођења од таксене 
обавезе или смањења износа таксе, имају право да се на њихов захтев изврши прекњижавање више 
уплаћеног износа на исте или друге обавезе према општини Књажевац по основу јавних прихода.  

 
                                                                         Члан 12 

Мења се Таксена тарифа локалних комуналних такси  и то тако што се бришу се тарифни 
бројеви 3. 5. 7. 10 и 13 се бришу.  
 
                                                                         Члан 13 

У Тарифном броју 1  став 1 износ „42,00“  замењује се износом: „44,00“, износ „24,00“  замењује 
се износом: „25,00“, износ „12,00“  замењује се износом: „13,00“.  

У Тарифном броју 1  став 2 износ „79,00“  замењује се износом: „83,00“, износ „46,00“  замењује 
се износом: „49,00“, износ „23,00“  замењује се износом: „24,00“, износ „11,00“  замењује се износом: 
„12,00“. 
 

У Тарифном броју 2 износ „295,00“  замењује се износом: „311,00“, износ „29,00“  замењује се 
износом: „31,00“, износ „35,00“  замењује се износом: „37,00“, износ „18,00“  замењује се износом: 
„19,00“, износ „106,00“  замењује се износом: „112,00“. 
 
 

Тарифни број 4 мења се и гласи:  
„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                                                                                                    380.000 
- осигурања имовине и лица                                                                        350.000 
- производње и трговине нафтом и дериватима нафте                              250.000 
- производње и трговине на велико дуванским  производима                 250.000 
- производње цемента                                                                                   200.000 
- поштанских, мобилних и телефонских услуга                                        382.500 
- електропривреде                                                                                          382.500  
- казина                                                                                                           250.000 
- коцкарница                                                                                                  250.000 
- кладионица                                                                                                  150.000 
- бинго сала                                                                                                   150.000 
- пружања коцкарских услуга и ноћних барова                                         250.000 
- дискотеке                                                                                                    100.000 
 
2. велика правна лица  за делатност из области: 
- јавна предузећа чији је оснивач РС                                                         114.500  
- производње                                                                                                    10.000                        
- трговине                                                                                                     100.000  
- угоститељства                                                                                               70.000  
- саобраћаја                                                                                                      70.000  
- остале делатности                                                                                         70.000 
 
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                                                     76.500  
- производње                                                                                                5.000                                                               
- трговине                                                                                                 60.000  
- угоститељства                                                                                       60.000 
- саобраћаја                                                                                              60.000 
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- остале делатности                                                                                 50.000 
 

 
 

Тарифни број 6 мења се и гласи:  
„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 4 ове тарифе на у годишњем износу 
приликом добијања одобрења. 
 

У Тарифном броју 8 став 2 износ „14,00“  замењује се износом: „15,00“ , износ „22,00“  замењује 
се износом: „23,00 

У Тарифном броју 8 став 3 износ „590,00“  замењује се износом: „622,00“ , износ „373,00“  
замењује се износом: „394,00“, износ „177,00“  замењује се износом: „187,00“, износ „88,00“  замењује се 
износом: „93,00“.  

У Тарифном броју 8 став 5 износ „354,00“  замењује се износом: „373,00“,  износ „707,00“  
замењује се износом: „746,00“. 
 

У Тарифном броју 9 износ „47,00“  замењује се износом: „50,00“,  износ „24,00“  замењује се 
износом: „25,00“. 
 

Тарифном броју 11  тачка 1 мења се  и гласи:  
„За држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина, 

плаћа се комунална такса, годишње и то за: 
1) за теретна возила: 
- за камионе до 2 т носивости  1.500 динара, 
- за камионе од 2 т до 5 т носивости  2.000 динара, 
- за камионе од 5 т до 12 т носивости  3.500 динара, 
- за камионе преко 12 т носивости  5.000 динара; 
 
У тачки 2 износ „62,00“  замењује се износом „50,00“ 
У тачки 3 износ „1.820,00“ замењује се износом „1.000,00“.  
У тачки 4 речи „по једној тони носивости“ се бришу а износ „312“ замењује се износом“ 329,00“ 
У тачки 5 износ „312“ замењује се износом“ 329,00“ 
У тачки 6 износ „156,00“ замењује се износом „165,00“, износ „208,00“ замењује се износом „220,00“, 
износ „260,00“ замењује се износом „274,00“, износ „312,00“ замењује се износом „329,00“, износ 
„364,00“ замењује се износом „384,00“.  
У тачки 7 речи: „до 1100“ замењују се речима: „до 1150“  износ „832,00“ замењује се износом „“500,00“; 
речи: „од 1100“ замењују се речима: „од 1150“ , износ 977,00“ замењује се износом „1.000,00“; износ 
1.352,00“ замењује се износом „1.426,00“; износ 1.786,00“ замењује се износом „1.865,00“; износ 
2.600,00“ замењује се износом „2.743,00“; износ 4.160,00“ замењује се износом „4.389,00“. 
Тачка 8 се брише. 
У тачки 9 износ „260,00“ замењује се износом „274,00“, износ „395,00“ замењује се износом „417,00“, 
износ „468,00“ замењује се износом „494,00“, износ „832,00“ замењује се износом „878,00“, износ 
„1.248,00“ замењује се износом „1.317,00“. 
 

 
У Тарифном броју 12 износ „118,00“  замењује се износом: „124,00“,  износ „94,00“  замењује се 

износом: „99,00“; износ „59,00“  замењује се износом: „62,00“; износ „24,00“  замењује се износом: 
„25,00“. 
 
 

Члан 14.  
 Просечна зарада по којој ће се вршити обрачун локалне комуналне таксе из члана 16, 
16а и 18 за период 01.10 до 31.12. 2012 године   износи 32.136,00 динара. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Члан 15.  
 
Овлашћује се Комисија за нормативну делатност, представке и жалбе да сачини и објави 

пречишћени текст Одлуке.  
 

Члан 16. 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу 
општине Књажевац а примењиваће се почев од 01.01.2013 године осим члана 16а ст. 1 и 2  
који се примењују од 01.10.2012 године у складу са одредбама Закона о финансирању 
локалне самоуправе. 
 
 
Број: ____________/2012-01                                          ПРЕДСЕДНИК СО, 
Дана: ________2012. године                                 Драган Манчић 
К њ а ж е в а ц     
 
 

  
 


