
       На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник 

Републике Србије'', бр. 129/07, 83/14 - др. закон и 104/16 - др. закон), чл. 2а и 2б Закона о 

пореском поступку и пореској администрацији (''Службени гласник Републике Србије'', 

бр. 80/02, 84/02 - испр., 23/03 - испр., 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др. 

закон, 63/06 - испр. др. закона, 61/07, 20/09, 72/09 - др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 - испр.,  

93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 91/15 - аутентично тумачење, 112/15, 15/16 и 108/16), 

члана 6. став 1. тачка 3, члана 7. став 1, члана 11, члана 15. до 18. и члана 60. Закона о 

финансирању локалне самоуправе (''Службени гласник Републике Србије'', бр. 62/06, 

47/11, 93/12, 99/13 - усклађени дин. изн., 125/14 - усклађени дин. изн., 95/15 - усклађени 

дин. изн., 83/16, 91/16 - усклађени дин. изн., и 104/16 - др. закон), чл. 23. Закона о 

изменама и допунама Закона о комуналним делатностима (''Службени гласник Републике 

Србије'', бр. 104/16) и чл. 40. и 84. Статута града Лознице (''Службени лист града 

Лознице'', бр. 8/14 – пречишћен текст), Скупштина града Лознице, на седници одржаној 

14. јуна 2017. године, донела је 

 

 

О Д Л У К У 

о изменама и допунама одлуке о локалним комуналним таксама на територији града 

Лознице 

 

 

Члан 1. 

       У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији града Лознице (''Службени 

лист града Лознице'', бр. 1/14), у члану 2. тачка 6) брише се. 

Члан 2. 

      У члану 10. речи: ''(Тарифни бр. 6)'' бришу се. 

Члан 3. 

      У члану 11. речи: ''(Тарифни бр. 6)'' бришу се. 

Члан 4. 

       У члану 12. речи: ''(Тарифни бр. 6)'' бришу се. 

Члан 5. 

 Саставни део ове одлуке представља тарифа измена и допуна Тарифе локалних 

комуналних такси. 



Члан 6. 

      Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу 

града Лознице''. 

 

СКУПШТИНА ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 
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