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 На основу члана 138.  став 2. Закона о спорту („Службени гласник РС“; бр, 24/2011 и 

99/11-др. закон), члана 32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07)  и члана 15. став 1. тачка 6.  Статута општине Власотинце 

(„Службени гласник града Лесковца“, бр. 12/2008 и 24/2011), Скупштина општине 

Власотинце, на седници одржаној дана 15.12.2015. године донела је 

 

О Д Л У К У 

О  ФИНАНСИРАЊУ/СУФИНАНСИРАЊУ  ФИЗИЧКЕ КУЛТУРЕ И СПОРТА ИЗ БУЏЕТА 

ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ   

 

Члан 1. 

 Одлуком о финансирању/суфинансирању  физичке културе  и  спорта  општине  

Власотинце (у даљем тексту: Одлука), утврђују се основе и мерила финансирања физичке 

културе и спорта, која се примењују на свe спортске организације и спортска удружења (у 

даљем тексту: Спортска организација) са подручја општине Власотинце. 
 

Члан 2. 

 Право на финансијска средства из буџета општине Власотинце имају Спортске 

организације  које доприносе развоју физичке културе и спорта, а чије је седиште на 

подручју општине Власотинце, уз услов да задовољавају основе и мерила предвиђене 

овом Одлуком и Правилником о категоризацији спортских организација (клубова) из 

области такмичарског спорта општине Власотинце. 

 

Члан 3. 

Основна поља финансирања физичке културе и спорта на нивоу општине  

    Власотинце су: 
 

1.1 Спортске организације,  

1.2 Врхунски спорт, 

1.3 Школски спорт, 

1.4 Сеоски спорт 

1.5 Спортске стипендије, 

1.6 Спорт за све, 

1.7 Спортски објекти. 
 

Допунска поља финансирања физичке културе и спорта на нивоу општине  

    Власотинце су: 
 

2.1 Спортске манифестације и програми од значаја за општину Власотинце,  

2.2 Спортски лекар.  

 

1. Основна поља финансирања физичке културе и спорта на нивоу општине  

    Власотинце 
 

1.1. Спортске организације 

Члан 4. 

 Финансирање спортских организација обухвата дотацију спортским организацијама 

по основу Правилника о категоризацији спортских клубова, чији укупан износ не сме да 

биде  већи од 85% од средстава предвиђених у Одлуци о буџету општине Власотинце за 

текућу годину, за финансирање физичке културе и спорта. 

 Након извршене категоризације Спортских организација, свакој Спортској 

организацији а на основу утврђених критеријума у категоризацији, припада одређени број 

бодова свих категорисаних Спортских организација. 
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 Укупан број добијених бодова се дели са укупним износом намењених средстава 

Спортским организацијама и тако се добија вредност једног бода. Број бодова Спортске 

организације се множи вредношћу  једног бода и тиме се одређује износ средстава са 

којим ће Спортска организација располагати буџетским  средствима  општине Власотинце 

у текућој години. 

Буџетска  средства  општине Власотинце  Спортске  организације  могу  користити  

за  следећу врсту трошкова : 

1. зараде запослених у стручним службама спортских удружења (клубова), с тим да зараде 

не прелазе лимит који је у складу са платама запослених у Савезу  организације за  

физичку  културу , а сходно стручној спреми ; 

2. примања спортиста по уговору; 

3. трошкови исхране спортиста; 

4. трошкови путовања и дневница; 

5. трошкови превоза; 

6. трошкови закупа спортских објеката (терен, сала и сл.); 

7. трошкови куповине опреме; 

8. канцеларијски трошкови; 

9. плаћање услуга под условом да цене одговарају тржишним вредностима; 

10. хонорари лица (спортских стручњака и стручњака у спорту) који учествују у 

реализацији програма; 

11. таксе и други трошкови службених лица; 

12. трошкови пореза; 

13. трошкови провизије банака; 

14. трошкови према теритријалним и гранским савезима; 

15. трошкови стручне едукације; 

16. трошкови лекарских прегледа спортиста; 

17. други трошкови који су неопходни за реализацију програма (ширење информација, 

штампање, канцеларијски материјал, осигурање, финансијске услуге, комуникацијске 

услуге и сл.) 

Буџетска  средства  општине Власотинце,  Спортске организације не   могу  

користити  за  следећу врсту трошкова : 

1.  дугови и покривање губитака или задужења; 

2. трошкови куповине земљишта и зграда, изградња и реконструкција спортске 

инфраструктуре, осим када су на то сагласност дали органи локалне самоуправе; 

3. трошкови отплате рата по основу раније закључених уговора (лизинг, кредит); 

4. угоститељске  услуге; 

5. куповина алкохолних пића и дувана; 

6. казне; 

7. трошкови губитка због промене курса валута на финансијском тржишту. 

Да би Спортска организација  могла да  користи  буџетска  средства, мора да  : 

1. буде уписана у одговарајући регистар у складу са законом; 

2. да има седиште на територији општине Власотинце; 

3. да је директно одговорна за реализацију програма рада и утрошка средстава; 

4. да је претходно обављала делатност у области спорта најмање 1 годину; 

5. да испуњава услове за обављање спортских активности и делатности које су у вези са 

предлогом програма у складу са Законом о спорту. 

Спортска организација  не може да  користи  буџетска  средства  уколико: 

1. буде у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања 

делатности; 

2. има блокаду пословног рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама 

социјалног осигурања; 
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3. буде последње две године правноснажном одлуком кажњена за прекршај или 

привредни преступ у вези са њеном делатношћу. 

У оквиру дотација издвајају се средства, која нису предмет категоризације, 

регулисана посебном одлуком  о спортским манифестацијама и одлуком о одобравању 

посебних програма спортским организацијама које су нису категорисале. 

 Преостали износ дотације се дели по бодовима категорисаним спортским 

организацијама. 

 Финансирање трошкова Спортских организација детаљно ће се регулисати 

посебним Правилником. 
 

1.2 Врхунски спорт 

Члан 5. 

 Овај вид финансирања врхунског спорта обухвата дотацију спортисти који постиже 

врхунске резултате од значаја за општину Власотинце, одређен посебним правилником, 

чији укупан износ средстава не сме бити већи од 2% од средстава предвиђених у Одлуци о 

буџету општине Власотинце за текућу годину, за финансирање физичке културе и спорта. 

 Финансирање врхунског спорта детаљно ће се регулисати посебним Правилником. 
  

 1.3 Школски спорт 

Члан 6. 

 Под школским спортом се подразумевају све активности, такмичења која се 

реализују у установама за образовање и васпитање и у оквиру општине. То су следеће 

активностi:  школска такмичења,  рад са децом која нису чланови Спортских организација, 

општинске  лиге и слично. 

 Укупан износ намењен за школски спорт не сме бити већи од 1,50 % од средстава 

предвиђених у Одлуци о буџету општине Власотинце за текућу годину, за финансирање 

физичке културе и спорта. 

 Финансирање школске физичке културе и спорта детаљно ће се регулисати 

посебним Правилником. 
 

1.4  Сеоски спорт 

Члан 7. 

 Сеоски спорт је свака спортска активност која је намењена популацији на селу, ради 

укључивања у спорт и спортске активности и промоцију истог. 

 Средства се одобравају на основу предатих и одобрених пројеката, а носиоци тих 

активности су спортски клубови на селу, месне заједнице, установе за образовање и 

васпитање. 

 Укупан износ средстава намењен сеоском спорту не сме бити већи од 3%  од 

средстава предвиђених у Одлуци о буџету општине Власотинце за текућу годину за 

финансирање физичке културе и спорта. 

 Финансирање сеоског спорта детаљно ће се регулисати посебним Правилником. 
 

1.5 Спортске стипендије 

Члан 8. 

 Овај вид финансирања обухвата трошкове такмичара аматера и члана Спортске 

организације који учествује на спортском такмичењу гранског савеза, школском 

такмичењу и постиже изузетне резултате или по процени организације се ради о таленту 

којем су потребна средства ради даљег рада у спорту од интереса за организацију и 

општину Власотинце. 

Стипендију могу примати млади спортисти од 15 до 20 година, изузев гимнастике , 

пливања и тениса, где спортисти могу бити од 12 година старости. 
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 Укупан износ намењен за спортске стипендије не сме да је већи од 4% од средстава 

предвиђених у Одлуци о буџету општине Власотинце за текућу годину, за финансирање 

физичке културе и спорта. 

 Стипендирање спортиста детаљно ће се регулисати посебним Правилником. 
 

1.6  Спорт за све 

Члан 9. 

 Под Спортом за све подразумева се раднички спорт, спорт инвалида, деце 

ометаних у развоју, активности особа трећег доба, сва лица која нису обухваћена 

такмичењем у оквиру Спортских организација. 

 Средства се одобравају на основу предатих и одобрених пројеката,  преко  Савеза  

орханизације  за  физичку  културу. 

 Укупан износ средстава намењен спорту за све не сме бити већи од 1,50%  од 

средстава предвиђених у Одлуци о буџету општине Власотинце за текућу годину, за 

финансирање физичке културе и спорта. 

 Финансирање Спорта за све, детаљно ће се регулисати посебним Правилником. 
 

1.7  Спортски објекти 

Члан 10. 

 Финансирање спортских објеката обухвата сталне трошкове спортских објеката на 

територији општине Власотинце, који износ не сме да је већи од 3% од средстава 

предвиђен у Одлуци о буџету општине Власотинце за текућу годину, за финансирање 

физичке културе и спорта. 

 Планирање сталних трошкова израђују и достављају корисници спортских објеката 

који су регулисани уговором о коришћењу – закупу спортског објекта. Ова средства су 

наменска и могу се користи само у те сврхе.  

 Финансирање трошкова спортских објекта детаљно ће се регулисати посебним 

Правилником. 
 

2. Допунска поља финансирања физичке културе и спорта на нивоу општине 

Власотинце : 
 

Члан 11. 

 У допунска поља финансирања физичке културе и спорта спадају: 

 

1. Спортске манифестације и програми од значаја за општину Власотинце, 

2. Спортски лекар. 
 

2.1 Спортске манифестације и програми од значаја за општину Власотинце 
 

Члан 12. 

 Надлежни орган општине Власотинце доноси посебну одлуку о потреби 

организовања спортских  активности које ће допринети развоју, популаризацији и 

промоцији физичке културе и спорта, а од интереса су за општину. 

 Посебном одлуком се одобравају и финансирају наведени програми на терет 

осталих буџетских средстава. 
 

2.2 Спортски лекар 

Члан 13. 

 Надлежни орган општине Власотинце посебном одлуком може ангажовати 

спортског лекара за потребе Спортских организација који  се  финансира  на  терет осталих 

буџетских средстава. 
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Члан 14. 

 Пренос средстава за намене из члана 3. тачка 1. од 1.1 до 1.7 и тачке 2. од 2.1 до 2.2 

вршиће се сразмерно у зависности од остварења буџета општине Власотинце у текућој 

години. 
 

Члан 15. 

 Овлашћује се Општинско веће општине Власотинце да  у  року  од  30  дана  од  

дана  ступања  на  снагу  ове  одлуке, донесе следеће правилнике: 
 

· Правилник о категоризацији Спортских организација, 

· Правилник о начину финансирања трошкова Спортских организација, 

· Правилник о начину финансирања врхунског спорта, 

· Правилник о начину финансирања школског спорта, 

· Правилник о начину финансирања сеоског спорта, 

· Правилник о додели спортских стипендија, 

· Правилник о начину финансирања Спорта за све, 

· Правилник о начину финансирања спортских објеката. 
 

 Предлог правилника из става 1. овог члана припрема Комисија од пет  члана коју  

образује Председник општине. 

Општина Власотинце даје председника и два  члана, а два  члана су  из реда  

угледних  спортских радника  са  територије  општине Власотинце 
 

Члан 16. 

Предлог свог годишњег програма и програма својих чланова за остваривање потреба 

и интереса грађана у области спорта из члана 137. став 1 тач. 1), 3), 4), 6), 8), 12), 13) и 14) 

Закона о спорту (''Службени гласник РС'', бр. 24/2011 i 99/2011 – др.закони), подноси 

територијални спортски савез јединице локалне самоуправе, на јавном конкурсу који ће 

орган локалне самоуправе расписати до краја текуће године за наредну буџетску годину. 

 

Члан 17. 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеним гласнику 

града Лесковца“, а примењиваће  се  од  01.01.2016. године. 
 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 бр. 06-70-1/2015,  од 15.12.2015. године 

 

                                                                                        

 

                                                                             ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 

                                                                              Мирослав Ранђеловић, с.р.   

 

        Тачност преписа оверава 

 

        СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

              Бојан Цветковић                                                                                         
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 О б р а з л о ж е њ е  

 

Правни  основ  за  доношење  Одлуке  о  финансирању/суфинансирању  физичке 

културе  и  спорта из буџета општине Власотинце,  садржан  је  у  члану  138. став 2.  којим  

је  одређено да „Јединица локалне самоуправе преко својих органа уређује ближе услове, 

критеријуме и начин и поступак доделе средстава из буџета јединице локалне 

самоуправе, односно одобрење програма за задовољавање потреба грађана у области 

спорта на територији јединице локалне самоуправе и начин јавног објављивања 

података о предложеним програмима за финансирање, одобреним програмима и 

реализацији одобрених програма“. 
  

 Према члану 20. став 1. тачка 16.  Закона о локалној самоуправи ("Службени 

гласник РС", бр. 129/07),  и члану 13.  став 1. тачка 16.  Статута општине Власотинце 

(„Службени гласниг крада Лесковца“ бр. 12/08 и 24/11), локална самоуправа прати и 

обезбеђује функционисање установа физичке културе и спорта.  
 

Према члану 32. став 1. тачка 6.  Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

РС", бр. 129/07),  и члану 15.  став 1. тачка 6.  Статута општине Власотинце („Службени 

гласниг крада Лесковца“ бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине  доноси  прописе  и  и 

друге опште  акте. 
 

Разлози  за  доношење  Одлуке о  финансирању/суфинансирању  физичке културе  

и  спорта из буџета општине Власотинце,  садржани  су  у  препоруци  Државне  

ревизорске  институције из  Извешаја  о  ревизији  консолидованих  финансијских  

извештаја  рачуна  буџета  и  правилности  пословања  општине Власотинце  за 2013.  

годину, „да  се  донесу општи  акти  којим би били ближе  уређени услови, критеријуми, 

начин  и  поступак  доделе средстава из  буџета општине  спортским  организацијама...“ 
 

 По  препоруци  Државне  ревизорске  институције  на  отклањању  уочених  

неправилности, Савез организације  за  физичку  културу (СОФКА-а)  и  Друштво  за  

телесно  васпитање  и  рекреацију  „Партизан“,  не  могу    бити финасирани из  буџета  

општине  као  индиректни  корисници  буџета,  обзиром да су регистровани у Регистар 

удружења, друштва и савеза у  области  спорта. Чланом  2. став 1. тачка 8.  Закона  о  

буџетском  систему  ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 

62/2013, 63/2013 - испр. и 108/2013) је  одређено да „Индиректни корисници  

буџетских  средстава јесу:  правосудни органи, буџетски фондови; месне заједнице; 

јавна предузећа, фондови и дирекције основани од стране локалне власти који се 

финансирају из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законом; установе 

основане од стране Републике Србије, односно локалне власти, над којима оснивач, 

преко директних корисника буџетских средстава, врши законом утврђена права у 

погледу управљања и финансирања; 
 

        Како  се  ради  о  спортском  савезу   који  је  основан  од  стране  спортских  

организација  ради  уређивања  и  остваривања  спортских  питања  од заједничког  

интереса  за  чланове  савеза и спортском  удружењу  грађана,  начин финансирања  и  

висину  потребних  средстава   за  финансирање  активности ових  организација  ће  

утврдити  органи  ових  субјеката  у  складу  са  Статутом  и  другим  актима  спортског  

савеза    и спортског друштва.  
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Детаљном анализом финансијског стања у општини Власотинце може се утврдити 

да се спортски клубови и сам спорт финансира без посебних критеријума, правилника , 

сем испоштованих формалних законских процедура. 

 

Овакав вид финансирања и организовања је наслеђен и веома специфичан и није 

карактеристичан за остале општине. 

Увек су проблем финансије које треба планирати и одвојити за наредну годину 

где се постављаjу главна питања- коме и зашто? Сем тих акутних питања, актуелна су и 

питања спортских објеката , спортских стручњака и позитивних законских прописа. 

Сви спортски клубови тренутно имају одређену дотацију, стипендије и спортске 

манифестације које свакако помажу у опстанку клубова , али такав вид дотације мора 

имати јасан циљ. 

Општина Власотинце нема Правилник о финансирању у области спорта, као ни 

Правилник о категоризацији спортских клубова из области такмичарског спорта. 

На основу горе изнетог, треба донети „ Стратегију развоја спорта у општини 

Власотинце, 2015-2020“ и Правилнике о финансирању из области спорта  (Правилник о 

категоризацији спортских клубова, Правилник о начину финансирања врхунског спорта у 

општини Власотинце, Правилник о начину финансирања трошкова спортских 

организација, Правилник о начину финансирања сеоског спорта, Правилник о начину 

финансирања школског спорта, Правилник о начину финансирања спорта за све), којима, 

поред осталог  треба да се одреде јасне смернице на који начин треба да се финансира 

спорт у општини Власотинце, полазећи од става да је спорт део модерног друштва 

неопходан за правилан психомоторички развој појединца, те да се буџетом издвоји 

најмање 3% буџетских средстава, без трошкова спортских објеката. 
            По основу будућих правилника, не треба да је фиксна  наведена  категоризација. 
 Правилником треба јасно да се објасни шта се тражи , да је стимулативан и да они 
који не раде по задатим критеријумима и ван зацртаних програма, за то буду кажњени у 
смислу  категоризације. 
 После примене овог начина расподеле средстава ,  и након усвајања неопходних 
правилника,  произвољност и самовоља одговорних сведена  је на минимум , где 
спортска  струка има примарну улогу. 

                                        

  

 

                                                                               ПРЕДСЕДНИК  ОПШТИНЕ 

 

                                                                                    Зоран  Тодоровић 

 

                                               ____________________________ 
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(Сл.гл.града Лесковца 27/15) 
 На основу члана 32. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник 

РС“бр.129/2007 и 83/2014), у складу са апликацијом  општине Власотинце у пројекту 

„Прекогранична сарадња за развој омладине и спорта између основних школа" Свети 

Иван Рилски " општина Перник, Бугарска и " Синише Јанић " , општина Власотинце, 

Република Србија " , под називом " У здравом телу здрав дух", а по Позиву за подношење 

предлога № 2014TC16I5CB007-2015-1, Приоритет 2 Млади, специфични циљ 2,1 Вештина 

и предузетништво "Стварање атрактивног амбијента за младе у пограничном региону" 

Програм прекограничне сарадње ИПА-Бугарска - Србија 2014-2020., 

 

ОДЛУКУ  

 

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ 01 бр.06-46-17/2015 од 30.09.2015.године 

 

 

       Члан 1. 

     Тачка 2. мења се и гласи : 

 

 2. Општина Власотинце прихвата да обезбеди суфинансирање 15% износа од 

укупнио прихватљивих трошкова предвиђених активности у основној школи "Синиша 

Јанић", општина Власотинце неопходних за реализацију пројекта "Прекогранична 

сарадња за развој омладине и спорта између "Св. Иван Рилски ", општина Перник, 

Бугарска и ОШ" Синиша Јанић ", општина Власотинце, Република Србија", под називом 

„У здравом телу здрав дух". 

 

 Члан 2. 

 

У осталом делу Одлука се не мења. 

 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана  15.12.2015.године. 

број: 01 бр.06-70/2015 

 

                                                                                                       ПРЕДСЕДНИК 

СКУПШТИНЕ 

                                                                                                         Мирослав Ранђеловић, с.р. 
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(Сл.гл.града Лесковца 27/15) 

              

На основу члана  32. Став 1. Тачка 13. Закона о локалној самоуправи (“Сл.гласник 
РС”, број 129/2007) члана 7. и члана 11.-13. Закона о финансирању локалне 
самоуправе("Сл. гласник РС", бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 
125/2014 - усклађени дин. изн. и 95/2015 - усклађени дин. изн.),члана 25. Закона о 
буџетском систему “Сл.гласник РС”, број 54/09, 73/10, 101/2010, 101/2011 и 93/12) и члана 
15.става 1.тачка 13. Статута општине Власотинце (“Службени гласник града Лесковца”, 
бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине Власотинце, на седници од 15.12.2015. донела је 

ОДЛУКУ 

О ЛОКАЛНОЈ КОМУНАЛНОЈ ТАКСИ ЗА ИСТИЦАЊЕ ФИРМЕ ЗА 2016. ГОДИНУ 

Тарифни број 4. 

Члан 1. 

                 За истицање фирме на пословном простору, такса се утврђује годишње и то у 
следећим износима:  

                 1. За пореске обвезнике који обављају делатност:  

- банкарства,  

- осигурања имовине и лица,  

- производње и трговине нафтом и дериватима нафте,  

- производње и трговине на велико дуванским производима,  

- производње цемента,  

- поштанских, мобилних и телефонских услуга,  

- електропривреде,  

- казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и  

- ноћних барова и дискотека  

За све зоне  394.590 динара  

            2. Остале делатности - велика правна лица  

За све зоне  118.377 динара  

            3. Остале делатности - мала и средња правна лица и предузетници са годишњим 
приходом преко 50.000.000 динара  

 

За све зоне 39.459  динара  
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Члан 2. 

           Фирма  је сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко 
лице обавља одређену делатност. 

Члан 3. 

           Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог 
обвезника, такса се плаћа само за једну фирму. 

Члан 4. 

         За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту 
фирму. 

Члан 5. 

          Комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору не плаћају државни 
органи, органи локалне самоуправе и установе чији је оснивач општина.  

Члан 6. 

            Правна лица која подлежу плаћању ове таксе плаћају висину таксе утврђену овим 
тарифним бројем и у граду и на селу.  

Члан 7. 

           Таксени обвезници из члана 1., став 1.,тачка 1. који на територији општине 
Власотинце имају већи број пословних објеката, без обзира где им се налази седиште, 
комуналну таксу утврђену овим тарифним бројем плаћају за један пословни објекат, а за 
сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну таксу умањену за 70%. 

Члан 8. 

           Таксени обвезници из члана 1., став 1., тачка 3. који на територији општине 
Власотинце имају већи број пословних објеката, без обзира где им се налази седиште, 
комуналну таксу утврђену овим тарифним бројем плаћају за један пословни објекат, а за 
сваки наредни пословни објекат плаћају комуналну таксу умањену за 95%. 

Члан 9. 

             Комунална такса утврђена на начин из овог тарифног броја плаћа се за сваку 
истакнуту фирму, односно на назив без обзира где је истакнут и у ком облику.  

Члан 10. 

              Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује решењем Одељење за 
локалне пореске послове општине Власотинце. 

Члан 11. 

               Обвезници плаћања комуналне таксе из овог тарифног броја су дужни да таксу 
плате до 15-тог у месецу за претходни месец по решењу из претходне године. Разлику у 
износу таксе по решењу из претходне године и решења за текућу годину обвезник је 
дужан да измири у року од 15 дана по пријему решења.  
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Члан 12. 

             Таксени обвезници који се региструју у текућој години, у обавези су да у року од 
30 дана, од дана регистрације, поднесу пореску пријаву за локалну комуналну таксу за 
истицање фирме и исту плаћају у износу прописану овим тарифним бројем у року од 15 
дана од дана пријема решења о задужењу. Ако се фирма истакне у току године, обвезник 
таксе је дужан да поднесе пријаву за истицање фирме у року од 30 дана од дана 
истицања фирме.  

Члан 13. 

             Обвезници овог тарифног броја који у току године престану са обављањем 
регистроване делатности или код Агенције за привредне регистре евидентирају 
привремену одјаву, дужни су да уз приложени доказ - решење о брисању или привременој 
одјави - ликвидацији из Агенцији за привредне регистре у року од 30 дана од дана 
настале промене обавесте Одељење за локалне пореске послове  општине Власотинце. 

Члан 14. 

               Обвезници овог тарифног броја у обавези су да у року од 30 дана од дана 
настанка било какве промене у пословању обавесте Одељење за локалне пореске 
послове . општине Власотинце. 

Члан 15. 

              Обвезници комуналне таксе дужни су да поднесу пореску пријаву, са тачним 
подацима до 31. јануара године за коју се врши утврђивање локалне комуналне таксе на 
шалтеру Услужног центра општине Власотинце - на обрасцу који је саставни део ове 
Одлуке, прилажући притом финансијски извештај за годину која претходи години за коју 
се утврђује такса.  

   Члан 16. 

                  Предузетници и правна лица која су према закону којим се уређује 
рачуноводство разврстана у мала правна лица (осим предузетника и правних лица која 
обављају делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине 
нафтом и дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), а имају годишњи приход до 50.000.000 динара, не плаћају локалну 
комуналну таксу за истицање фирме на пословном простору (у даљем тексту: 
фирмарина).  

Члан 17. 

                    Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана 
у средња правна лица, као и предузетници и мала правна лица која имају годишњи 
приход преко 50.000.000 динара (осим предузетника и правних лица која обављају 
делатности: банкарства; осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и 
дериватима нафте; производње и трговине на велико дуванским производима; 
производње цемента; поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; 
казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних 
барова и дискотека), фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до две просечне 
зараде.  
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Члан 18. 

                  Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика правна лица (осим правних лица која обављају делатности: банкарства; 
осигурања имовине и лица; производње и трговине нафтом и дериватима нафте; 
производње и трговине на велико дуванским производима; производње цемента; 
поштанских, мобилних и телефонских услуга; електропривреде; казина, коцкарница, 
кладионица, бинго сала и пружања коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека), 
фирмарину плаћају на годишњем нивоу највише до три просечне зараде.  

Члан 19. 

                Правна лица која су према закону којим се уређује рачуноводство разврстана у 
велика, средња и мала правна лица, у смислу закона којим се уређује рачуноводство и 
предузетници, а обављају делатности банкарства, осигурања имовине и лица, 
производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико 
дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских 
услуга, електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала и пружања 
коцкарских услуга и ноћних барова и дискотека, фирмарину плаћају на годишњем нивоу 
највише до десет просечних зарада.  

Члан 20. 

              Под просечном зарадом, сматра се просечна зарада по запосленом остварена на 
територији јединице локалне самоуправе у периоду јануар - август године која претходи 
години за коју се утврђује фирмарина, према подацима републичког органа надлежног за 
послове статистике.  

Члан 21. 

              Изузетно од ст. 3. и 4. овог члана, јединица локалне самоуправе може утврдити и 
већи износ фирмарине, уз претходну сагласност министарства надлежног за финансије.  

      Члан 22. 

 Ову Одлуку објавити у „Службеном гласнику града Лесковца“ и на интернет 
страници општине Власотинце.  

      Члан 23. 

   Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавлјивања у ''Службеном 
гласнику града  Лесковца'' и примењује се од 01. јануара 2016. године.                                                                 

 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана 15.12.2015.године, 01 број 06-70-
10/2015.године. 

         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
Мирослав Ранђеловић, с.р. 

                                Тачност преписа оверава 

 
                                                                                СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 

                                                                                       Бојан Цветковић 
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(Сл.гл.града Лесковца 27/15) 

На основу члана 32. став 1. тачка 3. и 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. 
Гласник РС“, бр. 129/2007), члана 87. став 1. и 2. Закона о заштити животне средине ( „Сл. 
гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009 – др. закон и 72/2009 – др. закон и 43/2011 - одлука УС) 
Скупштина општине Власотинце, на седници од  15.12.2015. донела је 

ОДЛУКУ 

О ЗАШТИТИ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ 

Члан 1 

Одлуком о накнади за заштиту и унапређење животне средине општине 
Власотинце (у даљем тексту: Одлука) утврђује се накнада за заштиту и унапређење 
животне средине на територији општине Власотинце, као начин и критеријуми 
обезбеђивања и коришћења средстава накнаде, а ради стварања материјалних 
предуслова за остваривање надлежности општине Власотинце (у даљем тексту: 
општина) у области заштите и унапређења животне средине.  

Члан 2 

Накнадом за заштиту и унапређење животне средине у смислу одредаба ове 
Одлуке, (у даљем тексту: накнада) подразумева се новчани износ, који обвезници плаћају 
на име унапређења и заштите животне средине.  

Члан 3 

Средства обезбеђена од накнаде, наменски су приход буџета општине 
Власотинце. 

Средства из става 1. овог члана, уплаћиваће се на рачун прописан за уплату 
накнаде и користиће се за финансирање програма и пројеката у области заштите животне 
средине. 

Члан 4 

Обвезници плаћања накнаде су:  

1. имаоци права својине на непокретности,  

2. имаоци права закупа стана или стамбене зграде у складу са законом којим се уређује 
становање, за период дужи од једне године или на неодређено време, 

Члан 5 

Висина накнаде по основу коришћења непокретности утврђује се месечно према 
површини простора обвезника плаћања накнаде према следећој тарифи:  

1. 0,50 динара/м2 за коришћење стамбених зграда и станова намењених или подобних за 
становање  

2. 1,50 динара/м2 за коришћење пословних зграда и пословних просторија за обављање 
пословне делатности привредних субјеката  
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3. 1,00 динара/м2 за коришћење надстрешница, магацина, портирница и осталих 
просторија које не служе непосредно за обављање производне/услужне делатности или 
обављање административних послова у сврху обављања делатности, односно свих 
осталих објеката, зграда и  

 

помоћних објеката које представљају основ за утврђивање пореза на имовину за правна 
лица, а нису обухваћене тачком 2. става 1. овог члана.  

Напомена:  

Под стамбеним зградама или становима у смислу одредаба ове Одлуке сматра се 
површина стана, породичне стамбене зграде, просторија и зграда за одмор и рекреацију, 
које представљају основ за утврђивање пореза на имовину.  

Под пословним зградама и просторијама у смислу одредаба ове Одлуке сматра се 
површина простора у коме се обавља пословна делатност или служе за обављање 
административних послова у сврху обављања делатности, а која представља основ за 
утврђивање пореза на имовину. 

Члан 6 

Ову накнаду не плаћају државни органи, органи локалне самоуправе и установе 
чији је оснивач општина, као и сви обвезници - физичка лица дефинисани чланом 4. ове 
Одлуке који уживају социјалну помоћ, уколико Одељењу за локалне пореске послове до 
краја текуће године, доставе потврду Центра за социјални рад као доказ да су корисници 
поменуте помоћи. 

Члан 7 

У погледу плаћања накнаде предвиђене овом Одлуком, за обрачун камате за 
кашњење у плаћању, принудну наплату и остало што није прописано овом Одлуком 
сходно се примењују одредбе Закона којим се уређује порески поступак.  

Члан 8 

Обрачун накнаде се врши на годишњем нивоу, а плаћа се у једнаким тромесечним 
ратама, у року од 45 дана од дана почетка тромесечја.  

До доношења решења о утврђивању накнаде за текућу годину, накнада се плаћа 
аконтационо у висини обавезе за последње тромесечје године која претходи години за 
коју се утврђује и плаћа накнада.  

Разлику између накнаде утврђену решењем Одељења за локалне пореске послове 
општине Власотинце и аконтационо уплаћеног износа за тромесечје за које је пореска 
обавеза доспела, обвезник је дужан да уплати у року од 15 дана од дана достављања 
решења о утврђивању накнаде.  

Решење о утврђивању накнаде за заштиту и унапређење животне средине доноси 
Одељење за  локалне пореске послове општине Власотинце. 

Накнада за заштиту и унапређење животне средине утврђује се на основу 
података којима располаже Одељење за локална пореске послове општине Власотинце, 
односно пријава за порез на имовину.  
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Средства наплаћена на основу ове Одлуке уплаћују се на рачун прописан за 
уплату накнаде за заштиту и унапређење животне средине. 

Члан 9 

Средства наплаћена од накнаде, користиће се  за заштиту и унапређење животне 
средине.  

.  

 

 

Члан 10. 

Ову Одлуку објавити у ''Службеном гласнику града Лесковца'' и на интернет 
страници општине Власотинце.. 

Члан 11. 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објавлјивања у ''Службеном 
гласнику града  Лесковца'' и примењује се од 01. јануара 2016. године. 

 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана  15.12.2015. године,  
01/бр.06-70-11/2015. 
 
 
 
 
                                                                         ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                           Мирослав Ранђеловић, с.р. 
 
   Тачност преписа оверава 
 
            СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
        Бојан Цветковић 
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(Сл.гл.града Лесковца 27/15 
 

На основу члана 19. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, 
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађен дин. изн. и 125/2014 – усклађен дин. 
изн.), чланa 104. Закона о туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. 
закон и 93/2012), Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне таксе („Сл. гласник 
РС“, бр. 44/2013) и Уредби о изменама Уредбе о највишем и најнижем износу боравишне 
таксе (05 број 110-15194/2014) и на основу члана 15. ст. 1. тач. 3. и 13. Статута општине 
Власотинце („Сл.  гласник  града  Лесковца“, бр. 12/08 и 24/11), Скупштина општине 
Власотинце на седници одржаној дана  15.12.2015. године доноси  
 

ОДЛУКУ  
О БОРАВИШНОЈ ТАКСИ 

 
Члан 1 

Овом Одлуком утврђују се обвезници, висина, олакшице, рокови и начин 
плаћања боравишне таксе за боравак у угоститељском објекту за смештај (у 
даљем тексту: боравишна т акса) на територији општине Власотинце.. 
 

Члан 2 
Обвезник боравишне таксе је лице које користи услуге смештаја у угоститељском 

објекту, изван свог пребивалишта, на територији општине Власотинце.  
 

Члан 3 
Под угоститељским објектом за смештај у смислу ове Одлуке подразумева се: 

хотел, мотел, туристичко насеље, камп, пансион, хостел, преноћиште, одмаралиште, 
кућа, апартман, соба, сеоско туристичко домаћинство, ловачка вила, кућа или колиба и 
други објекти за пружање услуга смештаја.  
 

Члан 4 
Боравишна такса се плаћа за сваки дан боравка у угоститељском објекту за 

смештај лица у висини утврђеној овом Одлуком.  
 

Члан 5 
Боравишна такса из члана 4. ове Одлуке плаћа се у дневном износу од 50,00 РСД 

у свим угоститељским објектима за смештај назначених у члану 3. ове Одлуке.  
 

Члан 6 
Боравишну таксу из члана 5. ове одлуке не плаћају:  
1.   Деца до 7 година старости,  
2. Лица упућена на бањско и климатско лечење, односно специјализовану 

рехабилитацију од стране надлежне лекарске службе,  
3. Особе са инвалидитетом, телесним оштећењем од најмање 70%, војни 

инвалиди од прве до пете групе, цивилни инвалиди рата од прве до пете групе, слепа 
лица, лица оболела од дистрофије и сродних мишићних и неуромишићних обољња, 
параплегије и квадриплегије, целебралне и дечије парализе и мултиплекс склерозе, 
особе ометене у развоју, као и пратилац наведених особа,  

4. Ученици и студенти који организовано бораве у угоститељском објекту за 
смештај ради извођења спортско-рекреативних и других активности по програму 
министарства надлежног за послове просвете, студенти који организовано бораве у 
угоститељском објекту за смештај ради извођења обавезне наставе у складу са 
наставним планом и програмом образовне установе, као и учесници републичких и 
регионалних такмичења у знању и вештинама,  

5. Страни држављани који су по међународним конвенцијама и споразумима 
ослобођеним плаћања таксе као што је хуманитарни рад и друго,  

6. Лица која непрекидно бораве у објекту за смештај дуже од 30 дана.  
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Боравишну таксу умањену за 50% плаћају лица од седам до 15 година старости.  
Лица из става 1. овог члана не плаћају боравишну таксу ако поднесу доказ да су 

испуњени услови из става 1. овог члана (чланска карта, потврда школе односно 
образовне установе, упут лекарске комисије и друго).  
 

Члан 7 

Наплату боравишне таксе врше субјекти који пружају услугу смештаја, као и 
физичка лица које пружају угоститељске услуге у домаћој радиности или сеоском 
туристичком домаћинству (у даљем тексту: давалац смештаја) преко локалне 
туристичке организације, туристичке агенције, привредног субјекта или другог 
правног лица регистрованог за обављање привредне делатности, на основу 
Уговора.  

Уговор из става 1. овог члана физичко лице доставља, ради евидентирања, 
Служби за туризам при Општинској управи општине Власотинце.  

Служба из става 2. води евиденцију категорисаних кућа, апартмана и соба 
као поверени посао и дужана је да Регистру туризма квартално доставља 
евиденцију коју води у писаној и штампаној форми. 
 

Члан 8 
Боравишна такса се не може наплатити у износу већем или мањем од прописане.  

 
Члан 9 

Давалац смештаја наплаћује боравишну таксу истовремено са наплатом услуге 
смештаја.  

Ако давалац смештаја не наплати боравишну таксу, дужан је да на свој 
терет уплати износ ненаплаћене боравишне таксе.  

Давалац смештаја дужан је да у рачуну за услугу смештаја у угоститељском 
објекту посебно искаже износ боравишне таксе, као и да наведе основ 
ослобађања од плаћања или умењења износа боравишне таксе, у члану 6 ове 
Одлуке.  

Средства од наплаћене боравишне таксе давалац смештаја уплаћује у року 
од пет дана по истеку сваких 15 дана у месецу, на прописан уплатни рачун јавних 
прихода – Боравишна такса. 
 

Члан 10 
Средства од боравишне таксе уплаћују се на одговарајући уплатни рачун буџета 

општине Власотинце, број: 840-733154843-26, модел: 97 позив на број:  72113101608258. 
 

Члан 11 
Средства од наплаћене боравишне таксе приход су буџета општине Власотинце и 

користе се за обезбеђивање информативно-пропагандног материјала којим се промовишу 
туристичке вредности и културно-историјско наслеђе општине  Власотинце, 
обезбеђивање туристичке сигнализације и рад туристичко-информативног центра, у 
складу са програмом, који за сваку календарску годину доноси Туристичка организација 
општине Власотинце, а на који сагласност даје Скупштина општине Власотинце..  
 

Члан 12 
Надзор над спровођењем ове Одлуке врши Општинска управа општине 

Власотинце.  

Инспекцијски надзор у делу контроле наплате и уплате боравишне таксе 
врши Одељење локалне пореске администрације Општинске управе општине 
Власотинце. 
 

Члан 13 
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Новчаном казном у исносу од 100.000 до 250.000 динара казниће се за прекршај 
правно лице ако:  

1. не наплати боравишну таксу,  
2. наплати боравишну таксу у износу вићем или мањем од утврђеног,  
3. не наплати таксу истовремено са наплатом услуге смештаја,  
4. у рачуну за услугу смештаја не искаже посебно износ боравишне таксе и не 

наведе основ ослобађања или умањења износа боравишне таксе,  
5. не уплати средства боравишне таксе у прописаном року ( члан 9. ове Одлуке). 
 За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 

износу од 5.000,00 динара до 250.000,00 динара.  
За прекршај из става 1. овог члана казниће се одговорно лице у правном лицу које 

пружа услуге смештаја и физичко лице које пружа услуге смештаја у домаћој радиности и 
сеоском туристичком домаћинству, новчаном казном у износу од 5.000,00 до 50.000,00 
динара.  
 

Члан 14 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о боравишној  
такси   01 број 06-13/2015 од 17.04.2015. године,  донета  од  стране  Општинског  
већа  општине  Власотинце. 
 

Члан 15 

Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику града  Лесковца”, а примењиваће се од 01.01.2016.године.  

 
 
СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, 01 број 06-70-12/2015,  

дана 15.12.2015. године. 
 
 
 
                                                                                    ПРЕДСЕДНИК  СКУПШТИНЕ 
                                                                                       Мирослав  Ранђеловић, с.р. 
 
   Тачност преписа оверава 
 
            СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
        Бојан Цветковић 
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О б р а з л о ж е њ е 
 
 

Правни  основ за  доношење  Одлуке  о  боравишној  такси    садржан  је  у чл. 
104 Закона  о  туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 99/2011 – др. закон 
и 93/2012), којим  је  прописано   да   „Висину  боравишне  таксе  утврђује  
јединица  локалне  самоуправе  у  зависности  од  категорије  туристичког  
места  или  у  различитој  висини  по  деловима  општине у  зависности  од  
изграђености  комуналне,  саобраћајне  и  туристичке  инфраструктуре“ и чл.  
19 . Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 
47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађен дин. изн. и 125/2014 – усклађен дин. изн.), 
којим  је  у ст. 1. прописано  да  „Актом  скупштине  јединице  локалне  
самоуправе  уводи  се  боравишна  такса  у  складу  са  законом  којим   се  
уређује  област  туризма“  и  у  ст.  2.  да  „Приход  од  боравишне  таксе  
представља  приход  јединице  локлане  самоуправе  на  чијој  територији  је  
наплаћен“. 
 
У члану   15. ст. 1.  тачка  3.  Статута  општине  Власотинце („Сл.  гласник  града  
Лесковца“, бр. 12/08 и 24/11), је  прописано  да  „Скупштина  општине  у  складу  
са  законом утврђује  стопе  изворних  прихода општине,  као  и  начин и  
мерила  за  одређивање  висине  локалних  такси  и  накнада“,    а  у  ставу  
13. да  „ Скупштина  општине  утврђује  општинске  таксе  и  друге  локалне  
приходе  који  општини  припадају  по  закону“. 
 
Разлози  за  доношење  Одлуке  о  боравишној  такси  су  саджани  у чињеници  
да  је  Одлука о боравишној  такси 01 број 06-13/2015 донета  од  стране  
Општинског  већа  општине  Власотинце дана  17.04.2015. године,  у  супротности  
са  напред  наведеним  законским  прописима  јер  је  донета  од  стране  
ненадлежног  органа  општине  Власотинце. 
 
Наведена  одлука  Општинског  већа  општине  Власотинце   је  несагласна  
одредбама  чл.  103-109. Закона  о  туризму („Сл. гласник РС“, бр. 36/09,..93/12),  
јер  не  садржи одредбе  о  обвезницима  плаћања  боравишне  таксе, одредбе  о  
основима  за  ослобођење од  плаћања  или  умањења  боравишне  таксе,  
одредбе  о  субјектима  и  начину наплате  боравишне  таксе, одредбе  о  року  
уплате  боравишне  таксе  и  одредбе  о  намени  за  која  ће  бити  коришћена  
средства  од   боравишних  такси  као  прихода  општине.  
 

Наведена  одлука  Општинског  већа   није   донета  у  складу    са  чл.  7. ст. 
2. и 3.  Закона  о  финансирању локалне  самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 
62/06,... и 99/13),  којим  је  одређено  да се  одлуке скупштине  јединице  локалне  
самоуправе  о  стопама  изворних  прихода,  као  и  начин  и  мерила  за  
одређивање  висине  локалних  такси и накнада  доноси  након  одржавања  јавне  
расправе,  а  може  се  мењати  највише  једанпут  годишње  и  то  у  поступку  
утврђивања  буџета  јединице  локалне  самоуправе за  наредну  годину. 
 
 
                                                                                         ПРЕДСЕДНИК   
                                                                             ОПШТИНЕ  ВЛАСОТИНЦЕ 
 
                                                                                     Зоран  Тодоровић 
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(Сл.гл.града Лесковца 27/15) 
      
 На основу члана 32. став 1. тачка 13..  Закона о локалној самоуправи (“Сл. гласник 
РС, бр. 129/07”), члана 6. ,  9. и 10. Закона о финансирању локалне самоуправе 
(“Службени гласник РС’’ 62/2006,  47/2011, 93/2012, 93/2013 и 125/2014), члана 25. Закона 
о буџетском систему  („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 
62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 и 68/2015 и др. закон) и члана  15. став.1. тачка 14. 
Статута општине Власотинце ("Сл. гласник града Лесковца’’ бр. 12/08 и 24/11), Скупштина 
општине Власотинце, на седници од  15.12.2015. године, донела је 
 

О Д Л У К У 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА    

 
Члан 1. 

 Овом Одлуком  утврђују се општинске административне таксе које плаћају 
грађани, друштвена, правна и друга лица у поступку пред Општинском управом (у даљем 
тексту: таксе). 
 

Члан 2. 
 Такси подлежу списи и радње, а висина таксе утврђује се таксеном тарифом која је 
саставни део ове Одлуке. 
 Такса се не може наплатити ако тарифом није прописана, нити се може наплатити 
у већем и мањем износу од прописане. 

 
Члан 3. 

 Такса се, плаћа у тренутку настанка таксене обавезе. 
 Таксени обвезник је лице поводом чијег је захтева покренут поступак, односно 
врше радње предвиђене таксеном тарифом. 
 Ако за исту таксу постоји више таксених обвезника, њихова обавеза је солидарна. 
 

Члан 4. 
 Када се на захтев странке исправе издају у више примерака, за сваки други и сваки 
даљи примерак, плаћа се такса као за препис, односно као за оверу преписа. 
 Такса по ставу 1. овог члана не може бити већи од таксе за први примерак. 
 

Члан 5. 
 У решењу или другој исправи за коју се такса плаћа мора се означити да је такса 
плаћена, износ који је плаћен и тарифни број по коме је такса плаћена. 
 

Члан 6. 

 Ослобађају се плаћања таксе: 

  1) органи, организације и институције Републике Србије; 

  2) органи и организације аутономних покрајина, односно јединица локалне самоуправе; 

  3)   установе   основане од стране  јединице локалне самоуправе; 

  4) цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским 
заједницама; 
  5)  месне заједнице, 
  6)  хуманитарне организације,  
  7)  црвени крст Србије; 
  8)  организације социјалне заштите и друштвене бриге о деци, 
  9)  организације обавезног социјалног осигурања, 
10)  лица која се налазе на списку социјалне потребе код Центра за социјални рад у 
Власотинцу, на основу потврде наведеног центра, 
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11) учесници рата и лица која су рањена у рату 1990 - 1999. године и чланови породице 
погинулих и рањених у рату и избегла лица, 
12) инвалиди рада II категорије 
 

Члан 7. 

Не плаћа се такса за:  

1) списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 

2) списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, као 
и за рефакцију, односно за рефундацију јавних прихода; 

3) списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама; 

4) пријаве за упис у матичне књиге, као и прилоге који се морају поднети уз пријаве; 

5) пријаве и прилоге уз њих за утврђивање јавних прихода, списе и радње у поступку за 
утврђивање смањења катастарског прихода због елементарних непогода, биљних 
болести, штеточина и других ванредних догађаја, као и списе и радње за остваривање 
законом прописаних пореских подстицаја и ослобођења код плаћања јавних прихода; 

6) списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, социјалне 
заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата, односно права 
у складу са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом; 

7) списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, 
образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом; 

8) списе и радње, као и прилоге који се морају поднети уз захтев, у вези са регулисањем 
војне обавезе; 

9) списе и радње у поступку за сахрањивање; 

10) поднеске упућене органима за представке и притужбе; 

11) списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривање права по том 
основу; 

12) поднеске јавном тужилаштву; 

13) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним 
уговором; 

14) списе и радње у поступку за састављање, односно исправљање бирачких спискова, 
као и спискова за кандидовање; 

15) списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом; 

16) за потврду о пријему захтева;  

17) за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт. 
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Члан 8. 
 

Средства остварена овом Одлуком су приход буџета општине Власотинце и уплаћују се 
на подрачун  буџета општине Власотинце  број 840-742251843-73  -  Општинска 
административна такса. 
 

Члан 9. 
  
 Даном ступања на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о општинским 
административним таксама ("Сл. гласник града Лесковаца’’, број    8/2015). 
 

Члан 10. 
 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Сл. гласнику града 
Лесковца", а примењиваће се од  01.01. 2016. године. 
 

  
  
 
 

ТАРИФА 
ЗА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ 

 
Тарифа број 1. 
 За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом Одлуком  
није другачије прописано................................................................................120,00 динара. 
 
НАПОМЕНА: 
 Накнаду по овом тарифном броју не плаћају органи, организације, установе и 
физичка лица која се ослобађају плаћања такси по члану 6. и 7. ове Одлуке.  Такса се не 
плаћа и на накнадне поднеске којима странка захтева само брже поступање по раније 
поднетом захтеву.  
 
Тарифни број 2. 
 За жалбу против решења  и закључке  које доносе органи  
Општинске управе...........................................................................................250,00 динара. 
 
Тарифни број 3. 
 За уверења која издаје Општинска управа ако овом Одлуком није  
прописана накнада .........................................................................................150,00 динара. 
 
Тарифни број 4. Обједињена процедура: 
 1. Захтев за издавање информације о локацији :  
 - физичким лицима ...............................................................................550,00 динара  
 - правним лицима ..............................................................................2.200,00 динара 
 
   2. Захтев за издавање локацијских услова  и грађевинске дозволе:  
  - за  породичне стамбене зграде до 100м2 ……....…..........1.000,00 динара 
  - за породичне стамбене објекте преко 100м2 ……………. 1.320,00 динара 
  -за здравствене и школске објекте ………………………….. 2.860,00 динара 
  - за спортске објекте и објекте културе ………………….…  2.750,00 динара 
  -за пословне објекте до 100м2 ………………………………..1.450,00 динара 
  - за пословне објекте  преко 100м2 …………………………..4.400,00 динара 
  -за саобраћајнице са пратећом инфраструкутуром (водовод, канализација, 
електрика, ПТТ и др). 
  - до 1000 м²………………………………………………………..4.400,00 динара 
  - преко 1000м²……………………………………………………        5,00 дин. /м² 
             - за објекте водовода, канализације, електрике, ПТТ, гасовода, кабловске 
ТВ и друго  
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  - до 1000 м…………………………………………………………4.400,00 динара 
  - преко 1000 м………………………………………………………… 5,00 дин./м 
 
                 3. Захтев за измену решења о локацијсим условима  и грађевинској дозволи 
услед промене инвеститора  
 - физичким лицима ...........................................................................1.100,00 динара 
 - правним лицима ..............................................................................3.300,00 динара  
 Захтев за измену решења о грађевинској дозволи услед промена у току градње :  
  - физичким лицима ...........................................................................1.100,00 динара 
 - правним лицима...............................................................................3.300,00 динара  
 
                4. Захтев за издавање решења којим се одобрава извођење радова  
 - физичким лицима    …………………………………………………....1.000,00 динара 
 - правним лицима     ……………………………………………………..2.200,00 динара 
      
               5. Захтев за издавање привремене грађевинске дозволе 
 - физичким лицима    …………………………………………………....1.000,00 динара 
 - правним лицима     ……………………………………………………  2.200,00 динара 
 

    6. Зазтев за пријаву радова  ..............................................800,00 динара 
    7. Захтев за пријаву завршетка израде темеља ............................800,00 динара 

                8. Захтев завршетка објекта у конструктовном смислу ................800,00 динара 
                9. Захтев за давање сагласности на техничку документацију у погледу заштите 
од пожара ........................................................................................................1.000,00 динара 
 
               10. Захтев за издавање употребне дозволе    
 - физичким лицима    …………………………………………………....1.000,00 динара 
 - правним лицима     ……………………………………………………..2.200,00 динара 
 
 
Тарифни број 5. 
 Израда уверења на основу увиђаја на лицу места о стању објекта и степену 
изграђености: 
 -за излазак на лице места и рад комисија и стручних служби органа управе 
накнада се плаћа: 
 
            1.  за преглед простора за обављање делатности у погледу  
испуњености услова заштите животне средине. . .………………………….2.900,00 динара 
            2.  за преглед кућа, станова за одмор и соба за пружање  
смештаја и исхрану туриста по објекту категоризације …………………....1.200,00 динара 
 
 
            3.  за утврђивање услова  за  промену  намене   
пољопривредног земљишта...........................................................................650,00 динара 
            4. за утврђивање водопривредних услова. .. . .. …………………… 650,00 динара 
            5 .за  утврђивање испуњености  услова  возила  за  обављање   
аутотакси  превоза путника...........................................................................2.200,00 динара 
            6. за остали излазак на лице места комисија и стручни служби органа управе по 
захтевима странака  . . .. . …………………………………………………........2.750,00 динара 
 
Тарифни број 6. 
  - Захтев за потврђивање урбанистичког пројекта...........................1.200,00 динара  
 - Захтев за потврђивање пројекта препарцелације односно  
пројекта парцелације ....................................................................................1.200,00 динара  

- Захтев за издавање услова за исправку граница  
суседних парцела .........................................................................................1.200,00 динара 
 
Тарифни број 7. 
 -   за захтев за одлучивање о потреби процене 
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утицаја на животну средину – ......................................................................3.650,00 динара 
-   за захтев за одређивање обима и садржаја студије  

о потреби процене утицаја на животну     средину …................................3.650,00 динара. 
-  за доношење решења о давању сагласности на студију о процени утицаја на 

животну средину и то: 
1) до 100м2 ..................................................................................7.150,00 динара 
2) од 100м2 до 1.000м2 ............................................................14.300,00 динара  
3) преко 1.000м2 .....................................................................  20.900,00 динара  

-  за доношење решења о давању сагласности на студију о процени утицаја 
затеченог стања на животну средину и то: 

1) до 100м2 ..................................................................................6.050,00 динара  
2) од 100м2 до 1.000м2 .............................................................11.550,00 динара 
3) преко 1.000м2 ........................................................................17.600,00 динара  

-  за пружање студије о процени утицаја: 
1) за захтев за одређивање обима и садржаја  
2)  

студије о процени утицаја – .........................................................................3.300,00 динaра 
 

2) за захтев за давање сагласности на студију о процени утицаја  
        а)до100м2......................................................................................3.000,00 
динара  
    б) од 100м2 до 1.000м2 ...........................................................5.500,00 динара  
    в) преко 1.000м2 ....................................................................14.300,00 динара   

 -    за захтев за издавање интегрисане дозволе …………………36.300,00 динара  
-    за захтев заинтересоване јавности за израду и  

достављање копије захтева за издавање интегрисане дозволе  ................770,00 динара 
- за захтев за ревизију дозволе на захтев оператера...................14.300,00 динара  

            - за захтев за ревизију услова у дозволи.........................................7.150,00 динара  
- за захтев за продужење важности интегрисане дозволе  

на захтев оператера – ................................................................................14.300,00 динара  
-  за захтев за престанак важења интегрисане  

дозволе на захтев оператера –...................................................................7.150,00  динара 
 
  
Тарифни број 8. 
 Доношење решења о процени утицаја на животну средину….......3.850,00 динара 
 
Тарифни број 9. 
 Издавање одобрења за раскопавање јавних површина         
  - физичким лицима ..............................................................................550,00 динара 
 - правним лицима ..............................................................................1.650,00 динара  
 
Тарифни број 10. 
 Издавање одобрења за заузећа јавних површина: 

-  за уличну продају честитки, сладоледа, бижутерије, лутрије,  
постављање   и складирање грађевинског и другог материјала..............1.100,00 динара, 

- столова испред угоститељских објеката…………………………...3.000,00 динара 
 
Тарифни број 11. 
 Одобрење за постављање рекламе.................................................1.100,00 динара 
 
Тарифни број 12. 
 За излазак на лицу места ради провере постојања објеката и корисне површине за 
утврђивање пореза на имовину........................................................................500,00 динара 
 
Тарифни број 13. 
 За издавање решења о додели  грађевинског земљишта на .......1.100,00 динара 
 
Тарифни број 14. 
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 За изузимања земљишта на иницијативу странке .........................1.200,00 динара 
 
Тарифни број 15. 
 За увођење у посед додељеног земљишта ....................................1.300,00 динара 
 
Тарифни број 16. 
            За решење о конверзији права коришћења у право својине по катастарској 
парцели: 

- за физичка лица  .............................................................................1.100,00 динара 
- за правна лица  ...............................................................................2.200,00 динара 
 

Тарифни број 17. 
За пријаве грађана инспекцијском органу које захтевају рад на  

терену ………………………………………………………………………………1.100,00 динара 
 
Тарифни број  18. 
 За одобрење за пуштање објекта у пробни рад   ………….............3.500,00 динара 
 
 
Тарифни број 19. 
 За издавање одобрење у вези одређивања режима саобраћаја ….800,00 динара 
 
 
Тарифни број 20. 
 За оверу, усаглашавање и брисање реда вожње у приградском  
превозу путника плаћа се општинска административна такса ………….3.000,00 динара 
 
Тарифни број 21. 
            1. Решења о обављању ауто-такси превоза……………………......1.000,00 динара 
  2. Потврде о обављању превоза за сопствене потребе : 
     - за теретно возило по тони.............................................................150,00 динара 
  
Тарифни број 22. 

Решење о продужењу радног времена …..........................................900,00 динара  
 

Тарифни број 23. 
 За издавање уверења о чињеницама и подацима из регистра  
регистрованих радњи ......................................................................................400,00 динара 
 
Тарифни број 24. 
 За решења из области пољопривреде и водопривреде: 
 1. Решења о промени намена обрадивог пољопривредног  
земљишта…………………………………………………………………………... 900,00 динара 
 2. Решење о издавању водопривредне сагласности.........................900,00 динара 
 3. Издавање водопривредне дозволе.................................................900,00 динара 
 4. Издавање потврде о испуњености водопривредних услуга..........700,00 динара 
 5. Издавање потврде о обављању пољопривредне производње.....500,00 динара 
 
Тарифни број 25. 
 За закључење брака 
 1. Радним даном …………………………………………………………...300,00 динара 
 2. У дане викенда и државних празника  ……………………………....800,00 динара 
 3. Ван службених просторија  ……………………………………….....5.000,00 динара 
 
Тарифни број 26. 
 За решење о промени имена и презимена  ......................................600,00 динара 
 За решење о накнадном упису чињенице смрти и рођења………..400,00 динара 
 
Тарифни број 27. 
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 За издавање извода из матичних књига: 
 1. За изводе из матичних књига рођених, венчаних и умрлих...........200,00 динара 
 2. За изводе на обрасцу за иностранство...........................................700,00 динара 
 
Тарифни број 28. 
 За издавање уверење о држављанству и слободном  
брачном стању ………………………………………………………………………200,00 динара 
  За издавање потврде о животу……………………………………….....300,00 динара 
 
Тарифни број 29. 
 За оверу преписа, рукописа и изјава (по предмету) ………………….250,00 динара 
            За оверу сагласности………………………………………………………250,00 динара 
            За оверу овлашћења………………………………………………………500,00 динара 
            За оверу потписа са Уговора (по потпису)................................250,00 динара 
 
Тарифни број 30. 
 За издавање странци решења и друга акта из архиве (архивирани предмети) 
 - са преписом (фотокопијом) и овером ...............................................800,00 динара 
 - фотокопија или препис без овере .....................................................400,00 динара 
 
  
Тарифни број 31. 
 За пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права код органа 
Општинске управе, установе и предузећа: 

- Састављање правних лекова (редовних и ванредних),..................500,00 динара 
 
Тарифни број 32. 
 За пружање правне помоћи грађанима у остваривању њихових права пред судом и 
то: 
 1. Састављање уговора…………………………………....................…1500,00 динара 
 2. Састављање поднеска ………………………………….......…...........400,00 динара 
 3. Састављање кривичних пријава  …………………………….............500,00 динара 
 4. Састављање прелога о извршном поступку ……………................500,00 динара 
   5. Састављање предлога у ванпарничном поступку ……..................400,00 динара 
 6. Саастављање правних лекова ……………………………................500,00 динара 
 7. Састављање тужби у једноставним правним стварима  …...........600,00 динара 

8. Састављање тужбе у сложеним правним стварима……............1.000,00 динара 
 
Тарифни број 33. 
 За подношење преставке и притужбе грађана ….................………....200,00 динара 

 
 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ, дана  15.12.2015.године 
01 бр.06 -70-13/2015. 

 
 
 

   ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ 
                                                                                                     Мирослав Ранђеловић, с.р  
 
    Тачност преписа оверава 
                 СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ 
             Бојан Цветковић 

 

 


