На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник Р.
Србије“, број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/18), члана 6. став 1. тачка 2. и
члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл. Гласник РС“ број 62/06,
47/11, 93/12, 99/13-усклађени дин.изн.,125/14-усклађени дин.изн, 95/15-усклађени дин.изн,
83/16, 91/16-усклађени дин.изн, 104/16-др.закон, 96/17-усклађени дин.изн, 89/18усклађени дин.изн,95/18 –др.закон, 86/19-усклађени дин.изн и 126/20-усклађени дин.изн)
члана 25. став 1. тачке 2-таксе, подтачке 1. Закона о буџетском систему („Сл.Гласник РС“,
бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15др.закон,103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19 и 149/20 ), Закона о републичким
административним таксама („Службени гласник РС“ бр. br. 43/2003, 51/2003 - испр.,
61/2005, 101/2005 - др.закон, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 70/2011 - усклађени дин.изн.,
55/2012 - усклађени дин.изн., 93/2012, 47/2013 - усклађени дин.изн., 65/2013 - др.закон,
57/2014 - усклађени дин.изн., 45/2015 - усклађени дин.изн., 83/2015, 112/2015, 50/2016 усклађени дин.изн., 61/2017 - усклађени дин.изн., 113/2017, 3/2018 - испр., 50/2018 усклађени дин.изн., 95/2018, 38/2019 - усклађени дин.изн., 86/2019, 90/2019 - испр.,
98/2020 - усклађени дин.изн. i 144/2020). и члана 40. Статута општине Трговиште
(„Службени гласник Града Врања“, број 3/19), Скупштина општине Трговиште, на
седници одржаној дана 18.12.2020. године, донела је

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА ЗА 2021. ГОДИНУ
Члан 1.
Овом Одлуком уводе се општинске административне таксе (у даљем тексту: таксе),
за списе и радње у изворним пословима које обавља општина, у износима прописаним
Тарифом локалних административних такси, која је саставни део ове Одлуке (у даљем
тексту: тарифа).
Члан 2.
Обвезник Таксе (у даљем тексту: обвезник) је подносилац захтева, односно поднеска
којим се поступак покреће, односно врши радња прописана Тарифом.
Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна.
Ако записник замењује захтев, односно поднесак из става 1. овог члана, за који се
плаћа такса, обвезник је давалац изјаве на записник.
Члан 3.
Административна такса (у даљем тексту: такса) не може се наплатити ако Таксеном
тарифом није прописана, нити се може наплатити у износу већем или мањем од
прописаног.
Члан 4.
Ако тарифом није другчије прописано, таксена обавеза настаје:
1. За поднеске – у тренутку када се предају, а за захтеве дате на записник – када се
записник састави;
2. За решења, дозволе и друге исправе – у тренутку подношења захтева за њихово
издавање;
3. За управне радње – у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи.

Члан 5.
Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком није друкчије
прописано.
Члан 6.
Ако је тарифом прописано да се такса плаћа према вредности предмета, основица за
обрачун таксе је вредност назначена у предмету, односно захтеву или поднеску којим се
покреће поступак.
Ако вредност предмета није назначена у захтеву, односно поднеску или је назначена
мања вредност од стварне, вредност предмета из става 1. овог члана утврдиће решењем
орган односно организациона јединица општинске управе која води поступак.
Члан 7.
Ако се на захтев обвезника по поднетом захтеву, односно у поступку издаје решење,
исправа, документ или писмено у више примерака, за други и сваки следећи плаћа се
такса као за препис, која не може бити већа од таксе за први примерак.
Члан 8.
Ако у поступку један или више обвезника поднесу више захтева који имају исти
правни основ, а доноси се једно решење, такса се плаћа за сваки појединачни захтев, ако
Тарифом није друкчије одређено.
Члан 9.
Такса се плаћа у прописаном новчаном износу.
Ако се такса плаћа у новцу, обвезник је дужан да приложи одговарајући доказ да је
таксу платио.
Члан 10.
У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса
плаћена, износ таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена.
Члан 11.
Ако обвезник непосредно поднесе нетаксиран или недовољно таксиран захтев или
поднесак, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева или поднеска затражиће од
обвезника да плати прописану таксу у року од десет дана од дана подношења захтева или
поднеска и упозорити га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом захтеву,
односно поднеску сачињава забелешка.
Ако нетаксиран или недовољно таксиран захтев или поднесак, односно други спис
стигне поштом, одговорно лице органа, односно општинске управе, надлежног за
одлучивање о захтеву, односно поднеску позваће обвезника писменом опоменом да, у
року од десет дана дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену и
упозорити га на последице неплаћања таксе.
Ако обвезник уплати таксу у року из става 1. и 2. овог члана, сматра се да је захтев,
односно поднесак од почетка уредно таксиран.
Ако обвезник не уплати таксу из става 1. и 2. овог члана наплата таксе и опомене из
става 2. овог члана врши се пре уручења затраженог решења или друге исправе, односно
пре саопштења обвезника да је радња извршена.
Ако обвезник из става 1. и 2. овог члана не поднесе доказ да је прописана такса, као
и такса за опомену, уплаћена, надлежна организациона јединица општинске управе у чијој
надлежности је наплата таксе, ће обавестити обвезника када спис буде донет, односно
радња извршена и, ако таксе не буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном
органу, покренути поступак принудне наплате у складу са одредбама Закона о пореском
поступку и пореској администрацији.
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Члан 12.
Наплата таксе за захтеве, поднеске или друге списе који нетаксирани или недовољно
таксирани стигну из иностранства, врши се пре уручења затраженог решења или друге
исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена.

Члан 13.
Такса се плаћа на рачун: 840 – 742251843 – 73.
Члан 14.
У погледу начина плаћања таксе преко дипломатско – конзуларног представништва
Републике Србије, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује плаћање
републичких административних такси.
У погледу повраћаја, камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није
посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређује
порески поступак и пореска администрација.
Члан 15.
Ослобађају се плаћања таксе:
1. Oргани, организације и институције Републике Србије;
2. Oргани и организације аутономне покрајине и локалне самоуправе;
3. Oрганизације обавезног социјалног осигурања;
4. Црвени крст Србије;
5. Цркве и верске заједнице, регистроване у складу са Законом о црквама и верским
заједницама
6. Јавна предузећа и установе чији је оснивач Скупштина општине Трговиште и
месне заједнице.
Члан 16.
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,
3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и
службеним евиденцијама;
4. 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;
5. списе и радње за остваривање права из обавезног социјалног осигурања, друштвене
бриге о деци, социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних
инвалида рата, односно права у складу са прописима којима се уређује финансијска
подршка породици са децом;
6. списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем,
образовањем студената, стручним усавршавањем, односно преквалификацијом;
7. списе и радње у вези са регулисањем војне обавезе;
8. списе и радње у поступку за сахрањивање;
9. поднеске упућене органима за представке и притужбе;
3

10. списе и радње у поступку за заснивање радног односа и остваривања права по том
основу;
11. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе уређено међународним
уговором;
12. списе и радње за које је ослобођење од плаћања таксе посебно прописано Тарифом;
13. за потврду о пријему захтева
14. за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт.
Члан 17.
Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени
плаћања таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе.
Члан 18.
Страни држављани под условом реципроцитета имају право и обавезе по овој
одлуци као и држављани Републике Србије.
Члан 19.
У решењу, исправи, документу или писменом, који се издаје без плаћања таксе мора
се означити сврха издавања и основ ослобађења од плаћања таксе.
Члан 20.
О извршењу ове одлуке стараће се Општинска управа општине Трговиште.
Члан 21.
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о висини општинских
административних такси бр.434-2/2019 од 20.12.2019.године („Службени гласник града
Врања“, бр. 30/2019).
Члан 22.
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће се у „Службеном гласнику
града Врања“, а примењује се од 01.01.2021. године

ТАРИФА
ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
Захтеви
Редни
број
1.
2.
3.
4.

Опис
За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако овом
одлуком није другачије прописано
Захтев за дававање тумачења, објашњења, односно мишљења о
примени општинских прописа
За издавање уверења ЛПА за физичка лица
За издавање уверења ЛПА за правна лица
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Износ у
РСД
110,00
1.000,00
300,00
2.000,00

Напомена: Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске којима
странка захтева само брже поступање по раније поднетом захтеву, односно поднеску.
Такса из тачке 1. овог тарифног броја не плаћа се за захтеве за остваривање права на
премије (подстицаје пољопривредне производње).
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев, када је издавање списа, односно
вршење радње по том захтеву ослобођено плаћање таксе у складу са овом одлуком.
Такса из овог тарифног броја не плаћа се за захтев за приступ информацијама од јавног
значаја, у складу са законом којим се уређује приступп информацијама од јавног значаја.

Тарифни број 2.
Правни лекови
Редни
број
1.
2.

Опис
За жалбу против решења који доноси Општинска управа и ЛПА
За уложене ванредне правне лекове

Износ у
РСД
320,00
2000,00

Тарифни број 3.
Решења и Уверења
Редни
број
1.
2.

Опис
За сва решења која доноси орган из Тарифног броја 1. за које
није прописана посебна такса
За сва уверења и потврде које издаје Општинска управа, ако
овом одлуком није другачије прописано

Износ у
РСД
450,00
300,00

Тарифни број 4.
Препис и разгледање списа
Редни
бр.
1.
2.

Редни
бр.
1.

Опис
За препис акта, односно списа, код органа, по полутабаку
оригинала
За разгледање архивираних службених списа за сваки започети
сат
Тарифни број 5.
Опомена
Опис
За опомену којом се обвезник позива да плати таксу
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Износ у
РСД
300,00
300,00

Износ у
РСД
250,00

Тарифни број 6.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова
Редни
бр.
1.
2.

Опис

Износ у
РСД
3.500,00

Информација о локацији
Локацијски услови за објекте (осим објеката линијске и
комуналне инфраструктуре)
до 100 m2
3.900,00
од 101 до 200 m2
6.000,00
од 201 до 400 m2
10.000,00
од 401 до 800 m2
14.000,00
од 801 до 2.000 m2
30.000,00
од 2.001 до 5.000 m2
40.000,00
Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне
3.
35.000,00
инфраструктуре до 1000 m
Локацијски услови за изградњу линијске и комуналне
4.
45.000,00
инфраструктуре преко 1000 m
5.
Приговор
450,00
6.
Потврда пројекта парцелације и препарцелације до 2 ha
5.000,00
од 2,0 до 5,0 ha
10.000,00
од 5,0 до 10,0 ha
15.000,00
преко 10,0 ha
20.000,00
7.
Потврда урбанистичког пројекта за комплекс
до 2.0 ha
5.000,00
од 2,0 до 5,0 ha
10.000,00
од 5,0 до 10,0 ha
15.000,00
Преко 10,0 ha
20.000,00
Напомена: Под тачком 2. обухваћени су објекти дефинисани чланом 2. тачка 22. Закона о
планирању и изградњи. Под тачком 3. и 4. обухваћена је линијска комунална
инфраструктура дефинисана чланом тач. 26. и 27. Закон о планирању и изградњи.
Приговор из тачке 5. односи се на обавештења о одбијању потврђивања урбанистичког
пројекта, пројекта парцелације и препарцелације и на издате локацијске услове и закључке
о одбацивању захтева за издавање локацијских услова.

Редни
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тарифни број 7.
Списи и радње у области саобраћаја и комуналних послова
Опис
Износ у
РСД
За издавање акта о испуњености услова за обављање ауто-такси
3.000,00
превоза путника по возилу
За естетски преглед возила издавање решења једанпут годишње,
500,00
као и за свако ново возило
За издавање такси дозволе
1.000,00
За решење о заузећу јавне површине постављањем грађевинских
машина, опреме и грађевинског материјала за време извођења
грађевинских радова
За решење за раскопавање јавних површина
500,00
За решење о евиденцији реда вожње у линијском саобраћају
5.100,00
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Тарифни број 8.
Списи и радње у области имовинских и правних послова
Редни
број
1.

2.
3.

Редни
број
1.

Износ у
РСД

Опис
Решења и друга акта која се доносе на основу Одлуке о
грађевинском земљишту (отуђење, давање у закуп, размена,
деоба грађевинског земљишта
Решење о конверзији права коришћења грађевинског земљишта
у право својине уз накнаду
Решење о одређивању земљишта за редовну употребу објекта у
посебнимм случајевима
Тарифни број 9.
Остали списи и радње
Опис

15.
16.

Такса за доношење решења о регистрацији стамбене заједнице

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

5.000,00
5.000,00

Износ у
РСД

За обављање закључења брака:
У службеним просторијама ван радног времена
Ван Трговишта, односно ван седишта месних канцеларија по
захтеву странке
За издавање извода из МК рођених, венчаних и умрлих на
обрасцима о Женевској конвенцији
Накнадни упис у матичне књиге
За доношење решења о промени име,презимена у МКР,МКВ,КД
За издавање дупликата решења
За оверу изјаве и овлашћења у једном примерку по потпису
За оверу рукописа, потписа и фотокопија по табаку
За оверу уговора по потпису
За оверу пуномоћја
За оверу или раскид уговора о раду
За подношење предлога за испражњење стана и предају стана
Надокнаду коју врши Општинска управа на процену утицаја на
животну средину
За издавање решења о промени намене пољопривредног
земљишта
Утврђивање услова водопривреде са изласком на терен
Такса за упис стамбене заједнице у Регистар стамб. заједница

2.

3.000,00

1.200,00
2.000,00
2.000,00
2.650,00
2.650,00
450,00
300,00
300,00
300,00
300,00
200,00
400,00
4.300,00
3.000,00
1.650,00
300,00
300,00

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТРГОВИШТЕ
Дана 18.12.2020.године, Број 434-4/2020
Председник СО Трговиште
________________________
Александар Колић
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