
НАЦРТ ОДЛУКЕ 

 

Скупштина општине Врњачка Бања на ___ седници одржаној дана __________.године, 

на основу члана 6 и 9 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 

62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 

-усклађени дин.изн.), члана 20 и члана 32 став 1 тачка 13 Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 36 став 1 тачка 17 Статута 

општине Врњачка Бања („Службени лист општине Врњачка Бања“, број 13/14-пречишћен текст и 

16/14), донела је 

ОДЛУКУ 

О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О 

ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

Члан 1 

Овом одлуком врше се измене и допуне Одлуке о општинским административним 

таксама („Службени лист општине Врњачка Бања“, број 22/12, 20/13, 21/14, 1/15-испр. и 5/15)- у 

даљем тексту: Одлука, и Таксена тарифа која је саставни део Одлуке. 

 

Члан 2 

Таксена тарифа која је саставни део ове Одлуке, мења се и гласи: 

 

„ТАРИФА 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 

1. ПОДНЕСЦИ 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 1 

Р.бр. Опис Износ 

1 За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднеске   

  ако овом Одлуком другачије није предвиђено 34 

2 За давање мишљења о примени општинских одлука    

  за откуп и давање у закуп станова у јавној својини 2,150 

3 За давање информације о локацији   

  а) за правна лица 610 

  б) за физичка лица 430 

4 За захтев странке за излазак на терен службеног лица   

  органа 430 

5 За захтев за издавање преписа из архиве, по сваком листу 65 

6 За захтев за увид у архивирана акта 340 

 

НАПОМЕНА: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима странка 

захтева брже поступање од законом прописаног рока, по раније поднетом захтеву, односно 

поднеску. 

 

2. УВЕРЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 2 

Р.бр. Опис Износ 

1 За уверење и друге исправе, документа и радње које доносе   

  или предузимају органи из члана 1 ове Одлуке, ако овом   

  Одлуком и Тарифом није другачије прописано 70 

2 За утврђивање стања грађ.објеката и издавања уверења о   

  легалности и старости објеката 680 



3 Издавање уверења о обављању пољопривредне делатности 260 

 

НАПОМЕНА: Ако се издаје једно уверење или потврда по захтеву више лица, такса по 

овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се уверење или потврда 

издаје. 

3. РЕШЕЊА 

ТАРИФНИ БРОЈ 3 

Р.бр. Опис Износ 

1 За сва решења која доноси Општинска управа у оквиру   

  послова из изворне надлежности за која није прописана   

  посебна такса 510 

2 за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну   

  употребу објекта 710 

3 за доношење решења о конверзији права коришћења у    

  право својине уз накнаду 5,640 

4 за доношење решења о отуђењу или давању у закуп   

  грађевинског земљишта у јавној својини, по захтеву   

  странке 1,060 

 

НАПОМЕНА: Сматра се да је странка поднела захтев из тачке 4. овог тарифног броја ако се 

пријавила на оглас за давање земљишта у закуп или отуђење и по истом закључком комисије 

утврђена као лице које је понудило највећи износ закупнине. 

Ако се доноси једно решење, по захтеву више лица, такса по овом тарифном броју плаћа се 

онолико пута колико има лица којима се решење доставља. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 4 

Р.бр. Опис Износ 

1 за решење којим се издаје водопривредна сагласност,   

  водопривредни услови и водопривредна дозвола за објекте   

  локалног значаја 260 

2 за закључак којим се издају водопривредни услови 260 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 5 

Р.бр. Опис Износ 

1 За доношење решења у поступку исељења и за извршење   

  решења без трошкова принудног извршења 645 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 6 

Р.бр. Опис Износ 

1 за издавање одобрења за постављање мањих монтажних   

  објеката на јавним површинама и то: киоска, башта,   

  привремених објеката и трговачко-угоститељске делатности,   

  монтажних огласно-рекламних објеката и монтажних   

  објеката за културна збивања 520 

2 за уздавање одобрења за постављање осталих мањих   

  монтажних објеката на јавним површинама 520 

3 за решење о потврди плана посебних делова зграде   

  (етажирање) 375 

 

 

 

 



 

ТАРИФНИ БРОЈ 7 

Р.бр. Опис Износ 

1 За издавање локацијске дозволе   

  а) Издавање локацијске дозволе за изградњу   

  индивидуалних објеката (на основу урб.планова)   

  -по м2 нето површине објекта 65 

  б) Издавање локацијске дозволе за изградњу   

  индивидуалних стамбено-пословних објеката (на основу   

  урб.планова)   

  -по м2 нето површине објекта 75 

  в) Издавање локацијских дозвола за изградњу колективних   

  стамбених и стамбено-пословних објеката (објекти са 3    

  и више станова, на основу урб.планова)   

  -по м2 нето површине објекта 110 

  г) Издавање локацијске дозволе за објекте комуналне   

  инфраструктуре, обрачун по 1м дужном:   

  -путеви, улице и друге саобраћајнице 50 

  -водовод и канализација 30 

  -ПТТ и електроинсталације 75 

  -топловоди, гасоводи и др.инсталације 50 

  д) Издавање решења по једном објекту: трафо станице,   

  бутан станице, резервоари, водоводне подстанице,   

  мостови, релеји и сл. 42,320 

2 Потврђивање урбанистичког пројекта 7,060 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 8 

Р.бр. Опис Износ 

1 За кретање возила по посебним одобрењима 710 

2 За обављање ауто такси превоза   

  а) за издавање акта о испуњењу услова за обављање   

  такси превоза 580 

  б) за преглед возила 1,410 

  

в) за издавање потврде погодности моторног возила за 

такси превоз и њеног продужетка 705  

  г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси   

  превоза 290 

  д) за одјаву обављања такси превоза 290 

3 За регистрацију и оверу реда вожње превозника у    

  градском и приградском саобраћају 1,415 

4 За решење о резервисању паркинг места 565 

5 За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање јавних   

  површина у циљу извођења грађевинских радова 2,830 

 
НАПОМЕНА: У вези издавања акта о испуњености услова за обављање такси превоза 

(тачка 1, под а), превозник сноси стварне трошкове издавања такси дозволе, идентификационе 
картице, картона, ветробранске налепнице и кровне ознаке са грбом општине. 

 Такса из тачке 3.- односи се за  регистрацију  и оверу реда вожње једне линије. 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 9 

Р.бр. Опис Износ 

1 За решење о закључењу брака ван службене просторије   

  a) ван објекта зграде Општинске управе, без употребе   



  службеног возила 8,990 

  б) ван објекта зграде Општинске управе, са употребом   

  службеног возила 12,830 

  в) у радно време 220 

  г) ван радног времена 450 

 

НАПОМЕНА: За закључење првог брака оба супружника, не плаћа се накнада предвиђена  у 

тачки 1. алинеје: в) и г). 

 

ТАРИФНИ БРОЈ 10 

Р.бр. Опис Износ 

1 За одобрење за извођење музичког програма 775 

2 За издавање одобрења за сечу стабала 260 

3 За категоризацију соба, станова и кућа за издавање по 1   

  просторији 430 

 

4. ОСТАЛО 

ТАРИФНИ БРОЈ 11 

Р.бр. Опис Износ 

1 Захтев за објављивање акта у Службеном листу општине   

  Врњачка Бања 140 

2 

За уношење имена, грба или другог обележја Врњачке 

Бање у пословно име 11,275  

3 За захтев за утврђивање примене мера у области заштите   

  од буке:   

  а) за физичка лица 230 

  б) за правна лица 450 

4 За регистарцију уговора о раду за обављање послова ван    

  просторија послодаваца и уговора са кућним помоћним   

  особљем 295 

 

5. ЖАЛБА 

ТАРИФНИ БРОЈ 12 

Р.бр. Опис Износ 

  за жалбе које се улажу на акте из тарифног броја 1, где су   

  дозвољене, ако овом Одлуком и Тарифом није другачије    

  прописано 215 

        “ 

Члан 3 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од   дана  објављивања  у  "Службеном   листу 

општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2016.године. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 

Број: ____________ од ______________.год. 

 

 

 

 

   ПРЕДСЕДНИК 

    СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

                    Родољуб Џамић 



 

 
О Б Р А З Л О Ж Е  Њ Е 

 

 

 

1.  Правни основ за доношење Одлуке 

 

Правни основ за доношење Измене и допуне Одлуке о локалним комуналним таксама 

садржан је у одредбама члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број  

129/2007 и 83/2014), члана 25. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС" број  

54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 – испр, 108/2013 142/2014 и 

68/2015 - др. закон), члана 7., члана 11., члана 15. и члана 18. Закона о финансирању локалне 

самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. 

изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 -усклађени дин.изн.) и члана 36. Статута Општине 

Врњачка Бања ("Службени лист Општине Врњачка Бања" број  13/14-пречишћен текст и 16/14). 

 

  

 2. Разлог за доношење одлуке 
 

Основни разлог за доношење Одлуке о изменама и допунама одлуке о локалним 

административним таксама јесте годишње усаглашавање са макроекономским параметрима за 

пројекцију јавних прихода у 2016.г. Према Упутству за припрему одлуке о буџету локалне 

власти дати су параметри за планирање буџета, од којих се за планирање прихода могу 

користити пројекција кретања потрошачких цена (крај периода) пројекција за 2016.г. 3,5% и 

пројектована је и стопа реалног раста БДП-а од 1,8%, односно номинални раст БДП-а од 5,5%. 

Приликом планирања ове одлуке пошло се од претпоставке да је неопходно извршити 

усклађивање само за раст инфласије од око 2%. 

 

 

3. Садржај Одлуке 

 

У изменама одлуке предлаже се измена таксених тарифа које чине саставни део одлуке у 

складу са годишњим усаглашавањем са макроекономским параметрима за пројекцију јавних 

прихода у 2016.г.  

У складу са чланом 7. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник 

Републике Србије" број 62/06,47/11, 93/12, 99/2013- усклађени дин.изн., 125/2014 и 95/2015 -

усклађени дин.изн.): 

„Стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и 

накнада утврђује скупштина јединице локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом. 

Одлука из става 1. овог члана доноси се након одржавања јавне расправе, а може се 

мењати највише једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне 

самоуправе за наредну годину. 

Изузетно, одлука из става 1. овог члана може се изменити и у случају доношења, односно 

измене закона или другог прописа којим се уређују изворни приходи јединице локалне 

самоуправе. 

Одлука се објављује на начин на који се објављују акти јединице локалне самоуправе.“ 

 

 

 

 



У наставку дајемо преглед таксене тарифе по тарифним бројевима који су на снази и који 

се предлажу овим изменама одлуке: 

 

 

ТАРИФА 

 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

     

 

1. ПОДНЕСЦИ 

     ТАРИФНИ БРОЈ 1 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 За захтеве, молбе, предлоге, и друге поднеске     

 

  ако овом Одлуком другачије није предвиђено 33 34 

 

2 За давање мишљења о примени општинских одлука      

 

  за откуп и давање у закуп станова у јавној својини 2,105 2,150 

 

3 За давање информације о локацији     

 

  а) за правна лица 598 610 

 

  б) за физичка лица 421 430 

 

4 За захтев странке за излазак на терен службеног лица     

 

  органа 421 430 

 

5 За захтев за издавање преписа из архиве, по сваком листу 61 65 

 

6 За захтев за увид у архивирана акта 333 340 

     

     

 

2.УВЕРЕЊА 

     ТАРИФНИ БРОЈ 2 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 За уверење и друге исправе, документа и радње које доносе     

 

  или предузимају органи из члана 1 ове Одлуке, ако овом     

 

  Одлуком и Тарифом није другачије проприсано 67 70 

 

2 За утврђивање стања грађ.објеката и издавања уверења о     

 

  легалности и старости објеката 667 680 

 

3 Издавање уверења о обављању пољопривредне делатности 255 260 

     3. РЕШЕЊА 

     ТАРИФНИ БРОЈ 3 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 За сва решења која доноси Општинска управа у оквиру     

 

  послова из изворне надлежности за која није прописана     

 

  посебна такса 498 510 

 

2 за доношење решења о утврђивању земљишта за редовну     

 

  употребу објекта 698 710 

 

3 за доношење решења о конверзији права коришћења у      

 

  право својине уз накнаду 5,538 5,640 

 

4 за доношење решења о отуђењу или давању у закуп     

 

  грађевинског земљишта у јавној својини, по захтеву     

 

  странке 1,041 1,060 

     ТАРИФНИ БРОЈ 4 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 



 

1 за решење којим се издаје водопривредна сагласност,     

 

  водопривредни услови и водопривредна дозвола за објекте     

 

  локалног значаја 255 260 

 

2 за закључак којим се издају водопривредни услови 255 260 

     ТАРИФНИ БРОЈ 5 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 За доношење решења у поступку исељења и за извршење     

 

  решења без трошкова принудног извршења 631 645 

     ТАРИФНИ БРОЈ 6 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 за издавање одобрења за постављање мањих монтажних     

 

  објеката на јавним површинама и то: киоска, башта,     

 

  привремених објеката и трговачко-угоститељске делатности,     

 

  монтажних огласно-рекламних објеката и монтажних     

 

  објеката за културна збивања 510 520 

 

2 за издавање одобрења за постављање осталих мањих     

 

  монтажних објеката на јавним површинама 510 520 

 

3 за решење о потврди плана посебних делова зграде     

 

  (етажирање) 365 375 

     ТАРИФНИ БРОЈ 7 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 За издавање локацијске дозволе     

 

  а) Издавање локацијске дозволе за изградњу     

 

  индивидуалних објеката (на основу урб.планова)     

 

  -по м2 нето површине објекта 61 65 

 

  б) Издавање локацијске дозволе за изградњу     

 

  индивидуалних стамбено-пословних објеката (на основу     

 

  урб.планова)     

 

  -по м2 нето површине објекта 72 75 

 

  в) Издавање локацијских дозвола за изградњу колективних     

 

  стамбених и стамбено-пословних објеката (објекти са 3      

 

  и више станова, на основу урб.планова)     

 

  -по м2 нето површине објекта 105 110 

 

  г) Издавање локацијске дозволе за објекте комуналне     

 

  инфраструктуре, обрачун по 1м дужном:     

 

  -путеви, улице и друге саобраћајнице 45 50 

 

  -водовод и канализација 28 30 

 

  -ПТТ и електроинсталације 72 75 

 

  -топловоди, гасоводи и др.инсталације 45 50 

 

  д) Издавање решења по једном објекту: трафо станице,     

 

  бутан станице, резервоари, водоводне подстанице,     

 

  мостови, релеји и сл. 41,568 42,320 

 

2 Потрђивање урбанистичког пројекта 6,934 7,060 

     ТАРИФНИ БРОЈ 8 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 За кретање возила по посебним одобрењима 698 710 

 

2 За обављање ауто такси превоза     



 

  а) за издавање акта о испуњењу услова за обављање     

 

  такси превоза 570 580 

 

  б) за преглед возила 1,384 1,410 

 

  в) за издавање потврде погодности моторног возила за такси     

 

  превоз и њеног продужетка 693 705 

 

  г) за пријаву о привременом прекиду обављања такси     

 

  превоза 283 290 

 

  д) за одјаву обављања такси превоза 283 290 

 

3 За регистрацију и оверу реда вожње превозника у      

 

  градском и приградском саобраћају 1,390 1,415 

 

4 За решење о резервисању паркин места 554 565 

 

5 За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање јавних     

 

  површина у циљу одвођења грађевинских радова 2,780 2,830 

     ТАРИФНИ БРОЈ 9 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 За решење о закључењу брака ван службене просторије     

 

  a) ван објекта зграде Општинске управе, без употребе     

 

  службеног возила 8,828 8,990 

 

  б) ван објекта зграде Општинске управе, са употребом     

 

  службеног возила 12,605 12,830 

 

  в) у радно време 216 220 

 

  г) ван радног времена 443 450 

     ТАРИФНИ БРОЈ 10 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 За одобрење за извођење музичког програма 759 775 

 

2 За издавање одобрења за сечу стабала 255 260 

 

3 За категоризацију соба, станова и кућа за издавање по 1     

 

  просторији 421 430 

     

     

 

4. ОСТАЛО 

     ТАРИФНИ БРОЈ 11 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

1 Захтев за објављивање акта у Службеном листу општине     

 

  Врњачка Бања 138 140 

 

2 За уношење имена, грба или другог обележја Врњачке Бање     

 

  у пословно име 11,076 11,275 

 

3 За захтев за утврђивање примене мера у области заштите     

 

  од буке:     

 

  а) за физичка лица 222 230 

 

  б) за правна лица 443 450 

 

4 За регистарцију уговора о раду за обављање послова ван      

 

  просторија послодаваца и уговора са кућним помоћним     

 

  особљем 288 295 

     ТАРИФНИ БРОЈ 12 

  

 

Р.бр. Опис 

Постојећи 

износ 

Нови 

износ 

 

  за жалбе које се улажу на акте из тарифног броја 1, где су     



 

  дозвољене, ако овом Одлуком и Тарифом није другачије      

 

  прописано 210 215 
 

 

 4. Економски ефекти одлуке 

 

Обзиром да предложена решења линеарно увећавају обавезу таксених обвезника за 2%, 

процењује се да ће ефекти ове одлуке имати за последицу номинално увећање прихода по основу 

свих таксених тарифа сразмерно овом увећању. Обзиром да се ради о усклађивању са растом 

потрошачких цена реални раст прихода по овом основу неће бити остварен у буџету за 2016.г. 

 

 5. Ступање на снагу 

 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од   дана  објављивања  у  "Службеном   листу 

општине Врњачка Бања", а примењиваће се од 01.01.2016.године. 
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