НАЦРТ
На основу члана 7, 9. став 1. и члана 10. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12),члана 32. тачка 3. и 13. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07) и члана 27. тачка 3. и 13. Статута града
Пожаревца („Службени гласник града Пожаревца“, 9/09-пречишћен текст), Скупштина града
Пожаревца на седници од _________2012. године донела је
ОДЛУКУ
о изменама и допунама Одлуке о локалним административним таксама
Члан 1.
У Одлуци о локалним административним таксама („Службени гласник града
Пожревца“, бр. 3/09), у члану 2. тачка 2. после речи: „своје изворне надлежности“ додају се
речи: „и органи градских општина на територији града Пожаревца“.
Члан 2.
После члана 9. додаје се члан 9а, који гласи:
„Члан 9а
Ако је тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за
обрачун таксе је вредност предмета назначена у захтеву којим се покреће поступак.
Ако вредност предмета није назначена у захтеву или је назначена мања вредност од
стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем орган који води
поступак.“
Члан 3.
Тарифа локалних административних такси мења се и гласи:
„ТАРИФА ЛОКАЛНИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
I ЗАХТЕВИ
Тарифни број 1.

За захтев, ако овом одлуком није друкчије
прописано
Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се:
1. за накнадни поднесак којим обвезник захтева
брже поступање по раније поднетом захтеву, 2.
када је издавање списа, односно вршење радње
по том захтеву ослобођено плаћања таксе у
складу са овом одлуком,
3. за захтев за приступ информацијама од јавног
значаја, у складу са законом којим се уређује
слободан приступ информацијама од јавног
значаја,
4. за захтеве за остваривање права на премије
(подстицање пољопривредне производње).

Износ таксе
у динарима
250

Тарифни број 2.

За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења
о примени градских прописа.
За захтев за давање тумачења, објашњења, односно мишљења
о примени прописа градских општина.

1.100
1.100

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадни
поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније
поднетом захтеву.
II ПРАВНИ ЛЕКОВИ
Тарифни број 3.
За жалбу на акта која су донета по захтеву странке, ако овом
одлуком није другачије прописано.
За ванредне правне лекове

350
1.900

Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против
више решења, такса из овог тарифног броја плаћа се према
броју решења која се оспоравају жалбом.
Такса за жалбу из овог тарифног броја плаћа се када је, у
складу са прописима, за одлучивање по жалби надлежан
орган из члана 3. ове Одлуке.
III

РЕШЕЊА

Тарифни број 4.
За решења и друга акта, ако овом одлуком није друкчије
прописано.
Напомена:
Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог
тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима се
решење уручује.
Такса за решење из овог тарифног броја, које се доноси по
жалби, плаћа се када је, у складу са прописима, за одлучивање
по жалби надлежан орган из члана 3. ове Одлуке.

300

IV УВЕРЕЊА
Тарифни број 5.
За уверење, односно потврду, ако овом одлуком није друкчије
прописано.

250

Напомена:
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за:
уверење, односно потврду, коју орган издаје странци, сведоку,
вештаку или тумачу, да су присуствовали расправи, односно
увиђају, ако су они били обавезни да присуствују и ако им то
уверење, односно потврда служи искључиво ради правдања
изостанка са рада.
V ПРЕПИСИ И РАЗГЛЕДАЊЕ СПИСА
Тарифни број 6.
За препис акта, односно списа, код органа, по полутабаку
оригинала

300

Напомена:
Под преписом из овог тарифног броја подразумева се и
издавање фотокопије односно штампање акта, односно
списа из меморије рачунара или писаће машине.
Полутабаком, у смислу ове одлуке, сматра се лист хартије
од две стране формата А4 или мањег.
Тарифни број 7.

За разгледање архивираних службених списа за сваки
започет сат по

300

VI ОПОМЕНА
Тарифни број 8.
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

200

VII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ УРБАНИЗМА И ГРАЂЕВИНСКИХ ПОСЛОВА
Тарифни број 9.
1.

За писмена обавештавања

1.000

2.

За информацију о локацији

1.500

3.

4.

5.

За издавање потврде о парцелацији и препарцелацији и
исправци граница парцеле

2.000

За урбанистички пројекат са архитектонско-урбанистичким
решењем

2.000

За издавање решења о локацијској дозволи, решења о
грађевинског дозволи, решења о уклањању објекта, решења
о припремним радовима, решења о измени грађевинске
дозволе, решења о измени локацијске дозволе, решења о
накнадној пријави радова у поступку легализације и за
издавање решења о употребној дозволи:
а) стамбеног простора укупне бруто површине
- до 100м2
- од 100 -400м2
- од 400 – 1000м2
- од 1000м2 - 2000м2
- преко 2000м2

1.500
2.000
2.500
4.000
6.000

б) пословних и индустријских објеката укупне бруто
површине:
- до 100м2
- од 100 -400м2
- од 400 – 1000м2
- од 1000м2 - 2000м2
- преко 2000м2
(код стамбено пословних објеката сабирају се висине
накнаде а) + б))

2.000
3.000
4.000
5.000
7.000

в) трасе линијских објеката комуналне инфраструктуре
(електро, телекомуникације, топловод, водовода и
канализација, гасне инсталације и сл.):
- до 500м
- до 1000м
- преко 1000м
6.

2.000
3.000
4.000

За издавање решења о одобрењу за извођење радова за:
а) адаптацију, санацију, реконструкцију, промену намене са
и без извођења радова, изградњу помоћних, економских и
сличних објеката, уградњу унутрашњих инсталација у
постојећи објекат, соларни колектори и ћелије, мање црпне
станице и инвестиционо одржавање објеката укупне бруто
површине и за издавање решења о употребној дозволи:
- до 100м2
- од 100 -400м2
- од 400 – 1000м2
- од 1000м2 – 2000м2
- преко 2000м2

2.000
3.000
4.000
5.000
7.000

б) за изградњу линијских инфраструктурних објеката,
односно
дистрибутивних
мрежа
комуналне
инфраструктуре,
прикључци
део
нисконапонске
електродистрибутивне
мреже,
на
градску
мрежу
инфраструктуре, као и зидане ограде дужине:
- до 100м
- до 500м
- до 1000м
- преко 1000м

2.000
3.000
4.000
5.000

в) за појединачне инфраструктурне објекте
антенских стубова и секундарних делова
комуникационе
мреже,
за
електродистрибутивне стубове и за трафо
20/04KV:

(постављање
електронске
појединачне
станице до

- основне до 100м2
- основе преко 100м2

3.000
4.000

За контролу темеља
- до 100м2
- од 100 -400м2
- од 400 – 1000м2
- од 1000м2 – 2000м2
- преко 2000м2

2.000
3.000
4.000
5.000
7.000

За решења из области зеленила (орезивање и уклањање
стабала и уређење зелених површина)

2.000

9.

За преглед списа предмета и пројектне документације

2.000

10

Овера решења клаузулом правноснажности и извршности,
по поднеску

7.

8.

500

VIII СПИСИ И РАДЊЕ У ОБЛАСТИ САОБРАЋАЈА И КОМУНАЛНИХ ПОСЛОВА

Тарифни број 10.
За издавање акта о испуњености услова за обављање аутотакси превоза путника по возилу

3.000

За естетски преглед возила издавање решења једанпут
годишње, као и за свако ново возило

500

За издавање такси дозволе

1.000
Тарифни број 11.

За решење за кретање и заустављање моторних теретних
возила мимо утврђеног режима саобраћаја, месечно:
1) за возила до I тоне
2) за возило од I до III тоне
3) за возило од III и више тоне

600
1.100
2.000

Тарифни број 12.
За решење о заузећу саобраћајне површине постављањем
грађевинских машина и опреме и заузеће површине јавне
намене постављањем грађевинског материјала за време
извођења грађевинских радова, дневно:
1) за I зону
2) за остале зоне

3.000
1.500

Тарифни број 13.
За издавање одобрења за постављање монтажних објеката:
1) реклама и рекламних паноа
2) витрина, апарата и тезги
3) киоска и аутоприколица
4) летњих башти
5) грађевинских скела и заузећа грађевинским материјалом
6) промотивне акције
7) покретних колица за продају хот дога, кокица, сладоледа
на точење, куваног кукуруза, печеног кестена и сл.

1.000
1.500
2.000
3.000
1.000
1.000
1.000

Тарифни број 14.
За издавање одобрења за постављање дечијег мобилијарааутића на акумулаторски погон (батерије)
IX

1.000

ОСТАЛИ СПИСИ И РАДЊЕ
Тарифни број 15.

1.

За обављање закључења брака:
а) у службеним просторијама у редовно радно време
Градске управе

500

б) у службеним просторијама ван радног времена

1.200

в) ван зграде Скупштине града односно месне канцеларије по

7.000

захтеву странке
г) у посебним случајевима ван радног времена или ван зграде
Скупштине града односно месне канцеларије (у болници,
казнено поправном дому, стану када се ради о болесном
хендикепираном лицу, или другом лицу које из
оправданих разлога не може закључити брак у наведеним
просторијама Скупштине града)
2.
3.
4.

5.

7.

За оверу или раскид уговора о раду
Издавање радних књижица или уношење промена у исте
За регистрацију пловних објеката:
а) бродића
б) чамаца

1.000
200
150
500
400

За подношење предлога за испражњење и предају стана, и за
подношење пријава или предлога за рушење бесправно
подигнутих објеката

400

За издавање уверења о обављању делатности власника
самосталних радњи

150“

Члан 4.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном
гласнику града Пожаревца", а примењује се од 1. јануара 2013. године.

У Пожаревцу, ________2012. године Број:______________

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА
Жарко Пивац, дипл. економиста

Об ра зложење

I Правни основ за доношење одлуке

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама члана 7. Закона о
финансирању локалне самоуправе према којој 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 и члана 9. став 1. истог закона према којој
Скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локалне административне таксе за
списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње које органи јединице
локалне самоуправе издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне
надлежности.
II Разлози за доношење одлуке
Предлаже се измена тарифа локалних административних такса и измена висине
таксене обавезе за поједине списе и радње, у циљу усаглашавања са сложеношћу и обимом
рада органа у вези с њима, као резултат иницијатива надлежних одељења Градске управе за
чији се рад локална административна такса плаћа. Пре свега, ради се о списима и радњама
чија висина није мењана од априла 2009. године. Измена висине таксене обавезе за поједине
списе и радње није већа од износа републичких административних такса прописане за
одговарајући, односно сличан спис или радњу.
У циљу омогућавања примене одлуке са што мање тумачења, предлажу се
прецизирања појединих решења.
III Обрађивач

Обрађивач ове одлуке, Одељење за општу управу и скупштинске послове, писаним
путем обратило се свим Одељењима Градске управе града Пожаревца са позивом да доставе
своје предлоге за ову одлуку, а посебно за тарифе које се односе на делокруг послова сваког
одељења.
IV Објашњење појединачних решења
Уз члан 1.
Предлаже се додавање и органа градских општина на територији града Пожаревца.
Уз члан 2.
Предлаже се додавање да ако се такса плаћа према вредности предмета, основица за
обрачун таксе је вредност назначена у захтеву или ако није назначена у захтеву или је
назначена мања вредност од стварне, вредност предмета утврђује орган који води поступак.
Уз члан 3.
Предлаже се у тарифном броју 1, у напомени, да се не плаћа такса за захтеве за
остваривање права на премије (подстицање пољопривредне производње).

Предлаже се у тарифном броју 2 додавање става 2 за захтев за давање тумачења,
објашњења, односно мишљења о примени прописа градских општина.
Предлаже се у тарифном броју 3 додавање става 2 ванредни правни лекови.
На иницијативу Одељења за урбанизам и грађевинске послове глава VII Списи и
радње у области урбанизма и грађевинских послова предлаже се усклађивање са законом о
планирању и изградњи. Одељење предлаже да се висина такси не повећава.
На иницијативу Одељења за имовинско правне, комуналне послове и саобраћај у
тарифном броју 10 предлаже се додавање става 3 издавање такси дозволе, предлаже се
додавање тарифног броја 11 за решење за кретање и заустављање моторних теретних возила
мимо утврђеног режима саобраћаја, месечно: 1) за возила до I тоне, 2) за возило од I до III
тоне и 3) за возило од III и више тоне, предлаже се додавање тарифног броја 12 за решење о
заузећу саобраћајне површине постављањем грађевинских машина и опреме и заузеће
површине јавне намене постављањем грађевинског материјала за време извођења
грађевинских радова, дневно: 1) за I зону и 2) за остале зоне, у тарифном броју 13 предлаже
се додавање тачке 5) грађевинске скеле и заузеће грађевинским материјалом, тачке 6)
промотивне акције и тачке 7) покретна колица за продају хот дога, кокица, сладоледа на
точење, куваног кукуруза, печеног кестена и слично, предлаже се додавање тарифног броја
14 издавање одобрења за постављање дечијег мобилијара-аутића на акумулаторски погон
(батерије). Разлог наведених допуна је у повећању броја захтева за доношења решења за
заузеће површина јавне намене за постављање нових различитих врста привремених
монтажних објеката.
Уз члан 4.
Предлаже се да ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику града Пожаревца“ а да се примењује од 1. јануара 2013. године.
V Средства неопходна за спровођење ове одлуке
За спровођење ове одлуке није потребно обезбедити средства у буџету града.
VI Сагласност на начин утврђивања и висине локалних административних такси
Одељење за привреду и финансије Градске управе града Пожаревца је дало сагласност
на начин утврђивања и висину локалних административних такси, актом број 40-1482/201203 од 28.11.2012. године.
VII Јавна расправа
У складу са чланом 7. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“, бр. 62/06, 47/11 и 93/12) за нацрт ове одлуке одржана је јавна расправа у
времену од _______2012. године до ________2012. године.
На основу наведеног предлаже се Скупштини града да донесе Одлуку о измени и
допуни Одлуке о локалним административним таксама.
Акт Градског већа града Пожаревца бр. ___________ од _________2012. године
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