СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници од 28.11..2014. године, на
основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр. 129/07),
и члана 6. ст. 3. и 4. Закона о порезима на имовину („Службени гласник РС“, бр. 26/2001,
45/2002, 80/2002, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012-УС, 47/2013
и 68/14 - др. закон), и члана 35. став 1. тачка 27. Статута општине Кнић („Службени гласник
РС“,, бр. 95/08), члана 146. ства 2. и , члана 147. став 2. Пословника о раду Скупштине
општине Кнић („Службени гласник РС“,, бр. 95/08) донела је
ОДЛУКУ
О ОДРЕЂИВАЊУ ЗОНА И НАЈОПРЕМЉЕНИЈЕ ЗОНЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком одређују се зоне и најопремљенија зона на територији општине Кнић
за утврђивање пореза на имовину.
Члан 2.
На територији општине Кнић одређују се четири зоне према комуналној
опремљености и опремљености јавним објектима, саобраћајној повезаности са централним
деловима општине, односно са радним зонама и другим садржајима у насељу., и то: Прва
зона, Друга зона, Трећа зона и Четврта зона.
Прва зона је најопремљенија зона и она обухвата непокретности у границама
регулационог плана централне зоне насеља Кнић.
Друга зона обухвата непокретности које се налазе:
- у границама планова општег уређења за насељена места Гружа и Топоница;
- у централним зонама одређеним у Плановима општег уређења за насељена места
Губеревац и Баре;
- у КО Кнић, изузев парцела које се налазе у првој зони;
- у захвату Плана детаљне регулације комплекса '' Равни Гај'';
- са обе стране државних путних праваца у укупној ширини од 200 метара (100м+
100м) у КО Вучковица, Љубић, Грабовац и Бумбарево Брдо.
Трећа зона обухвата непокретности у захвату планова општег уређења за
насељена места Губеревац и Баре а које нису у другој зони.
Четврта зона обухвата сво остале непокретности на подручју општине Кнић.
Члан 3.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику општине Кнић“ и на интернет
страни општине Кнић.
Члан 4.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
гласнику општине Кнић“, а примењује се од 01. јануара 2015. године.
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