
 На основу члана 6. став 5. до 7. и члана 7а. Закона о порезима на имовину 
(„Сл.гласник РС“, бр.26/01, 45/02, 80/02, 135/04, 61/07, 5/09, 101/10, 24/11, 78/11, 57/12 и 
47/13), члана 36. Закона о изменама и допунама Закона о порезима на имовину 
(„Сл.гласник РС“, 47/13) и члана 68. Статута општине Нови Кнежевац („Сл.лист општине 
Нови Кнежевац“, бр.12/08, 11/10 и 6/13), а на предлог Одељења за буџет, финансије и 
привредне делатности, Општинско веће општине Нови Кнежевац на седници одржаној 
28.03.2014. године донeло је  

  

                                                                Р Е Ш Е Њ Е  

O ИЗМЕНИ Решења о утврђивању просечних цена квадратног метра 
одговарајућих непокретности и коефицијената за утврђивање основице 

пореза на имовину за непокретности обвезника који води пословне књиге за 
утврђивање пореза на имовину за 2014. годину на територији 

општине Нови Кнежевац 
 

I 

 У Pешењу о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих 
непокретности и коефицијената за утврђивање основице пореза на имовину за 
непокретности обвезника који води пословне књиге за утврђивање пореза на имовину за 
2014. годину на територији општине Нови Кнежевац објављеном у Службеном листу 
општине Нови Кнежевац бр. 34/2013 и на интернет страници општине Нови Кнежевац, у 
наслову и у члану 1. речи “за непокретности обвезника који води пословне књиге за 
утврђивање пореза на имовину” се бришу. 
 

II 

 члан 3.  Решења мења се и гласи: 

 „У случају из члана 2. став 4.Овог решења  у складу са чланом 7а. став 3. 
Закона о порезима на имовину, обвезник који води пословне књиге за потребе 
утврђивања основице пореза на имовину, просечне цене  непокретности на територији 
општине Нови Кнежевац множи са коефицијентом у зони у којој се она налази, а који 
износи :      

1)  1,00 - за непокретности у првој зони- најопремљенијој зони, 

2)  0,80 - за непокретности у  другој зони“. 

Остали чланови решења остају непромењени. 

 

III 

 Ово Решење ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном листу општине Нови Кнежевац“ 
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