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
ОДЛУКУ
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,
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
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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
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за
објекте
водовода, канализације, електрике, ПТТ, гасовода,
кабловске ТВ и друго
- 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
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Тарифни број 7.
- за захтев за одлучивање о потреби процене
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
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Тарифни број 13.
За издавање решења о додели грађевинског земљишта на .......1.100,00 динара
Тарифни број 14.
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
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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.
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

