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     СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници  од 16.12.2022. године, на основу члана 32. 

став 1. тачка 13) Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 129/07,  83/2014 – др. закон, 

101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021), члана 6. става 1. тачке  3), а  у вези са чланом 60. и  

члана 11. Закона о финансирању локалне самоуправе  („Сл. гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 

99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16,104/16. др. закон, 96/17 и 89/2018 – усклађ. дин  износи, 86/2019-

усклађени дин. износи ,126/2020 – усклађени дин. износи, 99/2021- усклађени дин. износи, 

111/2021 – др. закон и 124/2022-усклађени дин. износи), члана 37. став 1. тачка 3)  Статута 

општине Кнић („Службени гласник општине Кнић“, број  1/19, 14/21 и 26/22), донела је 

 

 

ОДЛУКУ 
 

о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама за 

територију општине Кнић 
 

Члан 1. 

               У Одлуци о локалним кумуналним таксама за територију општине Кнић („Службени 

гласник општине Кнић“, бр.29/2018, 28/2020  и 22/21), Таксена тарифа, која је саставни део ове 

Одлуке, мења се и  гласи: 

Тарифни број 1. 

       Просечна зарада по запосленом остварена на територији јединице локалне самоуправе у 

периоду јануар – август године која претходи години за коју се утврђује комунална такса за 

истицање фирме, према подацима Републичког органа надлежног за послове статистике, 

представља основ за утврђивање таксе предузетницима и правним лицима која су у претходној 

пословној години остварили приход преко 50.000.000,00 динара. 

       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 50.000.000,00 

динара (осим предузетника који 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, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу до две просечне зараде. 

        Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у велика правна 

лица (осим предузетника који 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, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу 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 делатности банкарства, осигурања имовине и лица, производње и трговине нафтом и 

дериватиме 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 десет просечних зарада. 

         Остварена просечна зарада по запосленом на територији општине Кнић у периоду јануар – 

август 2022. године, према подацима Републичког завода за статистику износи 79.646,00 динара. 
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         Локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају: 

1.  Предузетници који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим предузетника који 

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, 

коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), локалну 

комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору плаћају на годишњем нивоу у износу 

од 21.400,00 динара. 

2.  Правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство разврстана у микро и мала,  

која имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим правних лица који 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, коцкарница, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), локалну комуналну таксу 

за истицање фирме на пословном простору плаћају на годишњем нивоу у износу од 30.870,00 

динара. 

3.  Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у средња правна 

лица, који имају годишњи приход преко 50.000.000,00 динара, (осим правних лица који 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, коцкарница, 

бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека) плаћају локалну 

комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору у годишњем износу од 47.290,00 

динара. 

4.  Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство расврстана у велика правна 

лица, (осим правних лица који 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, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека) плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном 

простору у годишњем износу од  62.900,00 динара. 

5.  Правна лица која су према закона којим се уређује рачуноводство разврстана у велика, средња и 

мала правна лица и предузетници а 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, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и 

ноћних барова и дискотека, локалну комуналну таксу за истицање фирме плаћају на годишњем 

нивоу и то: 

 

 

 

Шифра делатности 

 

Годишњи износ таксе у динарима 

H53.10 Поштанске активности јавног сервиса 132.740 

J61.10 Кабловске телекомуникације 

Ј61.20 Бежичне телекомуникације 
427.350 

K64.19 Остало монетарно посредовање 

К64.1 Монетарно посредовање 
180.608 

K65.12 Неживотно осигурање; К65.11 Животно 

осигурање 
180.608 

G47.30 Трговина на мало моторним горивима у 

специјализованим продавницама 
166.320 
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D35.1 Производња, пренос и дистрибуција електричне 

енергије; D35.11 Производња електричне енергије; 

D35.13 Дистрибуција електричне енергије; D35.14 

Трговина електричном енергијом; D35.12 Пренос 

електричне енергије; D35.22 Дистрибуција гасовитих 

горива гасоводом; D35.23 Трговина гасовитим 

горивима преко гасоводне мреже 

508.200 

B06.10 Експлоатација сирове нафте 166.320 

C23.51 Производња цемента 136.080 

G46.35 Трговина на велико дуванским производима 136.080 

R92.00 Коцкање и клађење 304.920 

Све делатности из сектора I (56.3, 56.30) које се односе 

на услуге ноћних барова и дискотека 
304.920 

 

      Предузетници и  правна лица која су у смислу закона којим се уређује рачуноводство 

разврстана у микро и мала,  а имају годишњи приход до 50.000.000,00 динара, (осим предузетника 

и правних лица који 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, коцкарница, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 

не плаћају локалну комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору. 

       Под фирмом се подразумева сваки истакнути назив или име које упућује на то да таксени 

обвезник обавља делатност, без обзира да ли је назив истакнут на објекту, дворишту, степеништу, 

улазним вратима, поштанском сандучету или било ком другом делу објекта у коме се налазе 

пословне просторије таксеног обвезника. 

         Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса 

се плаћа само за једну фирму. 

         За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму. 

        Под делатностима  из овог тарифног броја, подразумевају се делатности у смислу важећих 

аката о класификацији делатности. 

        Таксени обвезници, правна лица која су у извештајној години остварили приход изнад 

50.000.000,00 динара, обавезни су да  до 31. јула сваке године за коју се утврђује локална 

комунална такса за истицање фирме на пословном простору, поднесу пријаву Општинској управи 

општине Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе – Локалној пореској 

администрацији са подацима о разврставању по величини у складу са законом којим се уређује 

рачуноводство и о оствареним пословним приходима за годину која претходи години за коју се 

врши утврђивање комуналне таксе. 

        Таксени обвезници, предузетници који су у извештајној години остварили пословни приход 

изнад 50.000.000,00 динара, обавезни су да  до 31. јула сваке године за коју се утврђује локална 

комунална такса за истицање фирме на пословном простору, поднесу пријаву Општинској управи 

општине Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе – Локалној пореској 

администрацији са подацима оствареним пословним приходима за годину која претходи години за 

коју се врши утврђивање комуналне таксе. 

        Ако таксени обвезник не поднесе пријаву за утврђивање комуналне таксе за истицање фирме 

на пословном простору, обавезе по основу локалне комуналне таксе биће утврђене решењем на 

основу података којим располаже Општинска управа општине Кнић – Одељење за финансије, 

буџет и изворне приходе – Локална пореска администрација. 

        Пореско решење о утврђивању комуналне таксе за истицање фирме утврдиће се без 

претходног изјашњења обвезника о чињеницама које су од значаја за одлучивање. 

           Ослобађају се плаћања комуналне таксе по овом Тарифном броју, у временском периоду од 

три године узастопно, предузетници или правна лица која на територији општине Кнић започну 

делатност, почев од године започете делатности и који у ту сврху запосле и имају на раду за 

период за који се ослобађају, најмање 4 радника са пребивалиштем на територији општине Кнић.                                                                     
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Право на ослобађање стичу достављањем одговарајућих доказа о броју запослених радника за 

сваку годину посебно за коју је предвиђено ослобађање овим Тарифним бројем, Општинској 

управи општине Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе – Локалној пореској 

администрацији.  

        Изузимају се од ослобађања од плаћања комуналне таксе по овом ставу предузетници и 

правна лица која започну и 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, бинго сала и пружања коцкарских услуга, ноћних барова и 

дискотека. 

        Правна лица и предузетници, који већ обављају делатност на триторији општне Кнић (осим 

правних лица и предузетника који 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, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и 

дискотека), ослобађају се плаћања комуналне таксе по овом Тарифном броју, у временском 

периоду од три године узастопно, уколико, почев од прве године за коју траже ослобађање, 

запосле и имају на раду за период за који се ослобађају, поред већ запослених радика, најмање још 

8 радника са пребивалиштем на територији општине Кнић. Право на ослобађање стичу 

достављањем одговарајућих доказа о броју додатно запослених радника за сваку годину посебно 

за коју је предвиђено ослобађање овим Тарифним бројем, Општинској управи општине Кнић – 

Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе – Локалној пореској администрацији. 

        Комунална такса по овом тарифном броју  плаћа се на основу задужења Општинске управе 

општине Кнић – Одељења за финансије, буџет и изворне приходе – Локалне пореске 

администрације, месечно до 15 у месецу за претходни месец. 

 

Тарифни број 2. 

 

        1. Локална комунална такса за држање моторних, друмских, прикључних возила и машина, 

осим пољопривредних возила и машина, која се плаћа при регистрацији моторних возила, утврђује 

се у следећим износима: 

 
Редни 

број 
Врста возила у динарима 

1. Врста L - мопеди, мотоцикли, трицикли и четвороцикли  

1.1 До 125 cm
3
 570 

1.2 преко 125 cm
3
 до 250 cm

3
 840 

1.3 Преко 250cm
3  

до 500 cm
3
 1.410 

1.4 Преко 500 cm
3
 до 1.200 cm

3
 1.730 

1.5 Преко 1.200 cm
3
 2.130 

2. Врста M – возила за превоз лица  

2.1 М1-  путничко возило  

2.1.1. До 1.150 cm
3
 710 

2.1.2. Преко 1.150 cm
3 
до 1.300 cm

3
 1.410 

2.1.3. Преко 1.300 cm
3 
до 1.600 cm

3
 2.130 

2.1.4. Преко 1.600 cm
3 
до 2.000 cm

3
 2.860 

2.1.5. Преко 2.000 cm
3 
до 3.000 cm

3
 4.300 

2.1.6. Преко 3.000 cm
3
 7.110 

2.2. М2 (аутобуси) 
60 динара по регистрованом 

седишту 

2.3. М3 (аутобуси) 
60 динара по регистрованом 

седишту 

3. Врста N – теретна возила  

3.1 До 2 t носивости 2.140 



5 

 

3.2. Од 2 t до 5 t носивости 2.860 

3.3 Од 5 t до 12 t носивости 4.980 

3.4. Преко 12 t носивости 7.110 

3.5 За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) 710 

4. Врста O – прикључна возила  

4.1. До 1 t носивости 580 

4.2. Од 1 t до 5 t носивости 990 

4.3 Од 5 t до 10 t носивости 1.350 

4.4 Од 10 t до 12 t носивости 1.870 

4.5. Преко 12 t носивости 2.860 

5. Врста N – вучна возила (тегљач)  

5.1. чија је радна снага мотора до 66 киловата 2.130 

5.2. чија је радна снага мотора од 66 до 96 киловата 2.860 

5.3. чија је радна снага мотора од 96 до 132 киловата 3.590 

5.4. чија је радна снага мотора од 132 до 177киловата 4.300 

5.5. чија је радна снага мотора преко 177 киловата 5.710 

6. 

Радна возила, специјална адаптирана возила за превоз 

реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана 

специјализована возила за превоз пчела 

 

1.410 

 

        2. Таксу из овог тарифног броја не плаћају:  

1)  Особе са инвалидитетом са 80 или више процената телесног оштећења, на једно возило, које се 

на њено име прво региструје у једној години; 

2)  Особе са инвалидитетом код којих постоји телесно оштећење које има за последицу 

неспособност доњих екстремитета ногу од 60 или више процената, на једно возило, које се на 

њено име прво региструје у једној години; 

3)  Родитељи вишеструко ометене деце која су у отвореној заштити, односно о којима родитељи 

непосредно брину, на једно возило, које се на њихово име, односно на име једног од њих, прво 

региструје у једној години; 

4)  Организације особа са инвалидитетом основане са циљем пружања помоћи лицима са 

инвалидитетом, које су регистроване у складу са законом, за возила прилагођена искључиво за 

превоз њихових чланова. 

        3.  Лица која испуњавају услове за оставривање права из става 2. овог тарифног броја, доказе 

о испуњености услова, подносе за сваку годину у којој се врши регистрација. 

 

                                                                         Тарифни број 3. 

 

       1. За држање средстава за игру („Забавне игре“), на рачунарима, симулаторима, видео 

апаратима, флиперима, покер аутоматима и сличним апаратима које се стављају у погон помоћу 

новца или жетона, као што су билијар, пикадо и друге сличне игре у којима учесник не остварује 

добитак у новцу или стварима већ само право на бесплатну игру, плаћа се локална комунална 

такса уређају/апарату месечно у износу од 525,00 динара. 

        2.  Таксени обвезник, физичко или правно лице, корисник простора у коме се држи 

(приређује) забавна игра, дужан је да пријави држање средстава/апарата за забавну игру 

Општинској управи општине Кнић – Одељењу за финансије, буџет и изворне приходе, која врши 

утврђивање контролу и наплату таксе из овог тарифног броја, у року од 15 дана од дана 

отпочињања држања средстава за игру. Пријава садржи основне податке о кориснику пословног 

простора који држи средства за игру (име и презиме, назив, ПИБ, Матични број, ЈМБГ за физичка 

лица), адресу простора, врсту, марку, тип и серијски број апарата и време држања апарата. 

       3. Корисник простора у коме се држи (приређује) забавна игра, дужан је да таксу из овог 

тарифног броја плаћа  на основу задужења Општинске управе општине Кнић – Одељења за 

финансије, буџет и изворне приходе – Локалне пореске администрације, месечно до 15 у месецу за 

претходни месец. 
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Члан 2. 

 

         Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана  објављивања у „Службеном гласнику 

општине Кнић“ а примењује се од 01.01.2023. године. 

 

 

Број: 434-1844/2022-03                                                               ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

У Книћу, 16.12.2022. године                                                               Светлана Анђелић с.р. 

     

 


