
Н А Ц Р Т 

 

 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ КНИЋ, на основу члана 52 став 1. тачка 1. 

Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 68. 

став 1. тачка 1.   Статута општине Кнић („Сл. гласник РС“, бр. 95/08) и члана 6. став 1. тачка 1. 

Одлуке о Општинској управи општине Кнић (“Сл. гласник општине Кнић“, бр.18/16) 

       

                                                                  П р е д л а ж е     

         

 ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници од _________2016. 

године, на основу члана 46. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр 

129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 59. став 1. тачка 1. Статута општине Кнић („Сл. гласник  

РС“, бр. 95/08), члана 7. став 1. тачка 1. Одлуке о Општинском већу (“Сл. гласник општине 

Кнић“, бр. 1/08) члана 29. и члана 30. став 7. Пословника о раду Општинског већа општине 

Кнић (“Сл. гласник општине Кнић“, бр. 1/09) донесе 

З а к љ у ч а к 

 

 ПРЕДЛАЖЕ СЕ СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ КНИЋ, да на седници  од 

_____________2016. године, на основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи 

(„Сл. гласник РС“, бр 129/07 и 83/2014 – др. закон), члана 9. и 10. Закона о финансирању 

локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр 62/06, 47/11, 93/12, 99/13- усклађени дин. изн., 

125/14, 95/15 и 83/16), члана 35. став 1. тачка 14.  Статута општине Кнић („Сл.  гласник РС“, бр. 

95/08), члана 146. и члана 147. став 2. Пословника о раду Скупштине општине Кнић („Сл. 

гласник РС“, бр. 95/08), донесе 

 

ОДЛУКУ  

О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

 

Члан 1. 

 

 У Одлуци о локалним административним таксама («Службени гласник општине 

Кнић», бр. 16/13), у тарифном броју 12. тачки 2. речи „локацијске дозволе“ замењују се 

речима „локацијски услови“. 

 

Члан 2. 

 

 

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

општине Кнић“. 

 



О б р а з л о ж е њ е 

 П р а в н и   о с н о в 
 

  Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у одредбама  члана 9. и 10.  

Закона о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС», бр. 62/06). 

 Чланом 9. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да 

скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне административне таксе 

за списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које органи 

јединице локалне самоуправе издају, односно обављају у оквиру послова из своје 

изворне надлежности и да јединица локалне самоуправе не може увести локалну 

административну таксу за списе и радње из надлежности органа за које је законом 

којим се уређују републичке административне таксе прописано плаћање републичких 

административних такси. 

 У складу са чланом 10. Закона о финансирању локалне самоуправе Одлуком о 

локалним административним таксама уводе се локалне административне таксе, 

одређује моменат настанка таксених обавеза, утврђују обвезници плаћања такси, начин 

плаћања таксе, ослобађања од плаћања таксе и висина такси, с тим што висина такси не 

може бити већа од износа републичке административне таксе за одговарајући, односно 

сличан спис или радњу.  

Р а з л о г   з а   и з м е н у   о д л у к е  

 

Законом о изменама и допунама Закона о планирању и изградњи («Службени 

гласник РС», бр. 132/2014), речи „локацијска дозвола“ замењене су речима „локацијски 

услови“ па је измена нужна због несметане наплате локалних административних такси 

предвиђених тарифним бројем 12. тачком 2. 
  

   

 Број: 434-1652/2016-01 

 У Книћу, 02. децембра 2016. године 

 

                                                                             Начелник Општинске управе 

                                                                            Томислав Павловић 

 


