СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ОПШТИНЕ КНИЋ
Година: 2014

Број: 16

Кнић, 28.11.2014.

АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 28.11.2014. године, на основу) на основу
члана 60. а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о
финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр.
62/06, 47/11, 93/12 и 99/13), и члана 35. став 1. тачка 27.
Статута општине Кнић ("Службени гласник РС", бр.
95/08), члана 146. става 2. и члана 147. став 2.
Пословника о раду Скупштине општине Кнић
("Службени гласник РС", бр. 95/08) донела је

ОДЛУКУ
О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА
УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2014.
ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ И
ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА
ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ
ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У
НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ

Цена 100,00 дин.

Претплата: 700,00 дин.

Члан 3.
Ова одлука ступа на снагу на дан објављивања
у „Службеном гласнику општине Кнић“, а примењује се
за 2014. годину.
У Книћу 28.11. 2014. године,
Број: 436- 1350-2/2014-03
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

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

Члан 1.
Одредба члана 2. Одлуке о утврђивању
просечних цена квадратног метра одговарајућих
непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2014.
годину на територији општине Кнић и одређивању
просечних цена одговарајућих непокретности на основу
којих је за текућу годину утврђена основица пореза на
имовину за непокретности обвезника који не води
пословне књиге, које се налазе у најопремљенијој зони,
допуњује се ставом 4. који гласи:
„За обвезнике који не воде пословне књиге,
порез на имовину за грађевинско земљиште за 2014.
годину, за прву и другу зону, утврђиваће се као
пољопривредно земљиште, према ценама које су за
пољопривредно земљиште, утврђене за одговарајућу
зону “.
Члан 2.
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику
општине Кнић“ и на интернет страни општине Кнић.

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.
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Прва зона је најопремљенија зона и она
обухвата непокретности у границама регулационог плана
централне зоне насеља Кнић.

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА
КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ
НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ ЗА 2015. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ КНИЋ И ОДРЕЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ
ЦЕНА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ НА
ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ ЗА ТЕКУЋУ ГОДИНУ
УТВРЂЕНА ОСНОВИЦА ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ
ВОДИ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ У
НАЈОПРЕМЉЕНИЈОЈ ЗОНИ

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.

Члан 1.
Овoм Одлуком утврђују се просечне цене
квадратног метра одговарајућих непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2015. годину, на
територији општине Кнић и одређују просечне цене
одговарајућих непокретности на основу којих је за
текућу годину утврђена основица пореза на имовину за
непокретности обвезника који не води пословне књиге,
које се налазе у најопремљенијој зони.

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
непокретности на подручју општине Кнић.

28.11.2014.

остале
Члан 2.
На територији општине Кнић одређено је 4
(четири) зоне за утврђивање пореза на имовину, у
зависности од комуналне опремљености и опремљености
јавним
објектима,
саобраћајној
повезаности
са
централним деловима општине Кнић, односно са радним
зонама и другим садржајима у насељу, и то: ПРВА зона,
која је и најопремљенија зона, ДРУГА, ТРЕЋА И
ЧЕТВРТА зона..

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.

Просечне цене квадратног метра непокретности
за утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији општине Кнић у ПРВОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
2) пољопривредног земљишта
3) шумског земљишта
4) кућа за становање
5) пословних зграда и других
(надземних и подземних)
грађевинских објеката који
служе за обављање делатности
6) гаража и гаражна места

Број:436-1399/14-01
У Книћу, 28.11.2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

346,75 динара
36,66 динара
38,95 динара
12.772,597 динара

21.156,94 динара
4.308,61 динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији општине Кнић у ДРУГОЈ зони износе:

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 28.11.2014. године, на основу члана 6. ст. 5.
до 7. и члана 7а. 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 ја

1) грађевинског земљишта
2) пољопривредног земљишта
3) шумског земљишта
4) кућа за становање
5) пословних зграда и других
(надземних и подземних)
грађевинских објеката који
служе за обављање делатности
6) гаража и гаражна места

Draft

182,86
35,31
38,95
12.772,59

динара
динара
динара
динара

16.228,51 динара
4.308,61 динара

28.11.2014.

Службени гласник општине Кнић

Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији општине Кнић у ТРЕЋОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
2) пољопривредног земљишта
3) шумског земљишта
4) кућа за становање
5) пословних зграда и других
(надземних и подземних)
грађевинских објеката који
служе за обављање делатности
6) гаража и гаражна места

100,00
35,51
38,95
10.695,59

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 28.11.2014. године, на основу члана 5. став
3., члана 6. став 3 и 4., члана 7а. став 3. и 4., члана 11. и
чл. 38.б. Закона о порезима на имовину („Службени
гласник РС“, број 26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09,
101/10,24/11, 78/11, 57/12-УС, 47/2013 и 68/14- др.закон),
члана 60. а у вези са чл. 6. став 1. тачка 1., члана 7. и 8.
Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени
гласник РС", бр. 62/06, 47/11, 93/12 и 99/13) и члана 35.
став 1. тачка 3. и 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

динара
динара
динара
динара

16.228,51 динара
4.308,61 динара

Просечне цене квадратног метра непокретности за
утврђивање пореза на имовину за 2015. годину на
територији општине Кнић у ЧЕТВРТОЈ зони износе:
1) грађевинског земљишта
2) пољопривредног земљишта
3) шумског земљишта
4) кућа за становање
5) пословних зграда и других
(надземних и подземних)
грађевинских објеката који
служе за обављање делатности
6) гаража и гаражна места

78,26
32,61
38,95
9.884,83

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ ЕЛЕМЕНАТА ПОРЕЗА НА
ИМОВИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ КНИЋ

динара
динара
динара
динара

Члан 1.
Овом одлуком утврђују се елементи пореза на
имовину на територији општине Кнић и то:
стопе за обрачун пореза на имовину за обвезника који
води пословне књиге; стопе пореза за обрачун пореза на
имовину за обвезника који не води пословне књиге;
коефицијенти за утврђивање основице пореза на имовину
за обвезника који води пословне књиге у случају из члана
6. став 8. Закона о порезима на имовину;стопа
амортизације на вредност непокретности која је предмет
пореза на имовину за обвезнике који не воде пословне
књиге.

16.228,51 динара
4.308,61 динара

Члан 3.
Одређују се просечне цене непокретности на
основу којих је за текућу годину утврђена основица
пореза на имовину обвезника који не води пословне
књиге, које се налазе у најопремљенијој зони, за
одговарајуће непокретности, за које у члану 2. ове
Одлуке, нису утврђене просечне цене по метру
квадратном, за утврђивање пореза на имовину за 2015.
годину на територији општине Кнић, за прву, другу, трећу
и четврту зону и то:
1) станова

Број 16 – страна 3

Члан 2.
Стопе пореза на имовину износе:
1) на права на непокретности пореског обвезника који
води пословне књиге – 0,40%;
2) на права на земљишту обвезника који не води
пословне књиге – 0,20%;
3) на права на непокретности пореског обвезника који не
води пословне књиге:

39.359,71 динара
Члан 4.

На пореску основицу

Плаћа се на име пореза

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у „Службеном гласнику општине Кнић“, а
примењује се од 01. јануара 2015. године.
Након ступања на снагу ова Одлука ће се
објавити и на званичнеј интернет презентацији општине
Кнић.

1) до 10.000.000 динара

0,40%

Број: 436- 1350/2014-03
У Книћу 28.11. 2014. године,

4) преко 50.000.000
динара

2) од 10.000.000 до
25.000.000 динара
3) од 25.000.000 до
50.000.000 динара

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Порез из подтачке 1) +
0,6% на износ преко
10.000.000 динара
Порез из подтачке 2) +
1,0% на износ преко
25.000.000 динара
Порез из подтачке 3) +
2,0% на износ преко
50.000.000 динара
Члан 3.

У случају када не постоји исказана вредност
непокретности код обвезника који води пословне књиге ,
у складу са чланом 7 а. став 3. Закона о порезима на
имовину, обвезник који води пословне књиге за потребе

Draft
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утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене
одговарајућих непокретности на територији општине
Кнић множи са коефицијентом у зони у којој се налази, а
који износи:
1) 1,00 за непокретности у првој зони –
најопремљенија зона;
2) 0,40 за непокретности у осталим зонама.

28.11.2014.
Члан 1.

Овом одлуком уводи се обавеза подношења
пореских пријава за утврђивање пореза на имовину на
непокретности које се налазе на територији општине
Кнић.
Члан 2.

Члан 4.

Обвезници пореза на имовину, који не воде
пословне књиге, којима је пореска обавеза за
непокретности које се налазе на територији општине
Кнић настала до 31.децембра 2014. године, дужни су да
од 01.јануара до 31. јануара 2015.године, поднесу
пореске пријаве за ту имовину, што укључује и имовину
за коју пореска пријава није поднета и имовину за коју је
поднета пореска пријава до 31.децембра 2014.године.
Обвезници пореза на имовину, који не воде
пословне књиге, којима се уводи ова обавеза из става
1.овог члана, јесу:
1.) Физичко лице које остварује приходе од
самосталне делатности у складу са законом којим се
уређује опорезивање доодка грађана(предузетник) који
порез на доходак грађана на приходее од самосталне
делатности плаћа на паушално утврђен приход;
2.) Друго лице које не води пословне књиге у
складу са прописима Републике Србије
3.) Предузетник који води пословне књиге- за
имовину која није евидентирана у његовим пословним
књигама;
Пореска пријава из става 1. овог члана подноси
се на обрасцу ППИ-2 ( Пореска пријава за утврђивање
пореза на имовину.)

Вредност непокретности пореског обвезника
који не води пословне књиге, а која је предмет пореза на
имовину осим на земљиште, умањује се за стопу
амортизације
од
0,8%
годишње,
применом
пропорцијалне методе, а највише 40% почев од истека
сваке календарске године у односу на годину у којој је
извршена изградња, односно последња реконструкција
објекта.
Члан 5.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'', а
примењује се од 01. јануара 2015.године.
Након ступања на снагу ова Одлука ће се
објавити и на званичнеј интернет презентацији општине
Кнић.
Члан 6.
Почетком примене ове Одлуке, престаје да
важи Одлука о утврђивању елемената пореза на имовину
на територији општине Кнић(''Сл.гл.општине Кнић'',
бр.15/13).

Члан 3.
Лица из члана 2. став 2. ове Одлуке која не
поднесу пореску пријаву у складу са чланом 2. став 1. и
став 3. ове Одлуке, казниће се за прекршај новчаном
казном, у складу са законом којим се уређују порески
поступак и пореска администрација.

Број: 436-1350-1/2014-03
У Книћу 28.11. 2014. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објавњивања у ''Службеном гласнику општине Кнић'', а
примењује се од 01.јануара 2015. године.
Након ступања на снагу, ову Одлуку објавити и
на насловној страни званичне интернет презентације
општине Кнић.

СКУПШТИНA 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), члана 36.став 3. Закона о изменама и
допунама закона о порезима на имовину(''Сл.гл.РС'',
бр.47/13) и члана 35. став 1. тачка 7. Статута општине
Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08), донела је

Број: 438- 1401//2014-01
У Книћу, 28.11.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

ОДЛУКУ
О ОБАВЕЗИ ПОДНОШЕЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА
ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ НА
НЕПОКРЕТНОСТИ ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ
ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ, ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ
СЕ НАЛАЗЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ КНИЋ

Draft

28.11.2014.

Службени гласник општине Кнић

СКУПШТИНA 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 35. став 1. тачка 7. Статута
општине Кнић (''Сл.гласник РС'', бр.95/08), донела је
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2. Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања, а објавиће се у ''Службеном гласнику
општине Кнић''.
Број: 9-836/2014-01
У Книћу, 28.11.2014.године

ОДЛУКУ
O СПРОВОЂЕЊУ ПОПИСА НЕПОКРЕТНОСТИ
ОБВЕЗНИКА КОЈИ НЕ ВОДЕ ПОСЛОВНЕ КЊИГЕ,
ЗА НЕПОКРЕТНОСТИ КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНИ КНИЋ

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

Члан 1.
Приступа се активносима на спровођењу пописа
непокретности обвезника који не воде пословне књиге за
непокретности које се налазе на територији општине
Кнић, за потребе утврђивања пореза на имовину.
Спровођења пописа ће се извршити током 2015.
године, кроз реализацију посебног пројекта за чије
спровођење и инплементацију ће се обезбедити средства
у Буџету општине Кнић за 2015.годину.
Члан 2.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објавњивања у ''Службеном гласнику општине Кнић''.
Ову Одлуку објавити и на званичној интернет
презентацији општине Кнић.

Број:438-1400/2014-01
У Книћу, 28.11.2014.године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Милић Миловић, с.р.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КНИЋ, на
седници од 28.11.2014. године, на основу чл.20. Став 1.
тачка 1. и тачка 9. и члана 32. став 1. тачка 6.Закона о
локалној самоуправи (''Сл. гласник РС'',бр. 129/07), чл.35.
став 1. тачка 7. Статута општине Кнић (''Сл.гласник РС'',
бр.95/08), донела је
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ СТРАТЕШКОГ МАСТЕР ПЛАНА
ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА ПЛАНИНЕ РУДНИК ОД
2014. ДО 2024. ГОДИНЕ
1. Усваја се Стратешки мастер план одрживог
развоја планине Рудник од 2014.до 2024.године.
Стратешки мастер план одрживог развоја
планине Рудник од 2014.до 2024.године одштампан је у
прилогу и чини саставни део ове Одлуке..

Draft
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