Н а ц р т
На основу члана 32. став 1. тачка 3. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник
Републике Србије» број 129/07, 83/14 - др. закон, 101/16 – др. закон и 47/2018), члана 7. Закона
о финансирању локалне самоуправе («Службени гласник РС» број 62/06, 47/2011, 93/2012,
83/2016 и 104/2016 – др.закон, 95/2018 – други закон, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 91/2016,
96/2017, 89/2018, 86/2019, 126/2020 и 99/2021) и члана 40. Статута општине Параћин
(«Службени лист општине Параћин» бр.22/18, 4/2019),
Скупштина општине Параћин на седници одржаној дана _____.____.2021.године донела је

Одлуку о изменама и допунама
Одлуке о општинским административним таксама и накнадама

Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама и накнадама («Службени лист општине
Параћин» бр.32/2016 и 19/2017) у Тарифи општинских административних такси и накнада за
услуге које врше Општинске управе усклађују се динарски износи, а врше се измене:

ТАРИФA
ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ И
НАКНАДА
I – ПОДНЕСЦИ

Тарифни број 1.
Такса по овом Тарифном броју плаћа се:
1.

Захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак ако
овом одлуком није другачије прописано

2.

Захтев за давање мишљења о примени општинских
прописа

100,00RSD

1580,00RSD

Тарифни број 2.
Такса по овом Тарифном броју плаћа се:
1.

За жалбе против решења која доносе органи општине,
ако овом Одлуком није другачије прописано

980,00RSD

II - РЕШЕЊА
Тарифни број 3.
Такса по овом Тарифном броју плаћа се:

1.

За сва решења која доносе органи општине из изворне
надлежности општине, ако овом Одлуком није другачије
прописано

540,00RSD

Тарифни број 4.
Такса по овом Тарифном броју плаћа се:

1.

За уверења која издају органи општине из своје
надлежности, ако овом Одлуком није другачије
прописано

330,00RSD

Тарифни број 5.
Такса по овом Тарифном броју плаћа се:
1.

За опомену којом се обвезник позива да плати таксу

450,00RSD

Тарифни број 6.
Накнада по овом Тарифном броју плаћа се:
1.

Достава писмена на адресу препоручено

2

Достава писмена на адресу путем услуге «пост експрес»

50,00RSD
320,00RSD

Tарифни број 7.
За списе и радње из области личног стања грађана плаћа се накнада и то:
1

Накнада трошкова обрасца извода и уверења из
матичних књига

50,00RSD

2.

Закључење брака у службеним просторијама општине, у
радно време

3.

Закључење брака у службеним просторијама општине,
ван радног времена

1300,00RSD

4.

Закључење брака ван службених просторија општине

7850,00RSD

780,00RSD

Тарифни број 8.
За списе и радње из области општих послова плаћа се накнада и то:
1.

Уверење о животу

440,00RSD

2.

Увид у документацију која се налази у архиви

870,00RSD

3.

Издавање преписа из архиве, по сваком листу

480,00RSD

5.

Уверење о издржавању

650,00RSD

6

Уверење о породичном стању

650,00RSD

7

Очитавање личних карата

8.

Послови из области правне помоћи:

10,00RSD

- писање пуномоћја, гаранција, изјава и сл. поднесака

540,00RSD

- Састављање исправа о закључењу једностраних или
двостраних правних послова

4380,00RSD

- Састављање жалби и др.правних лекова

3910,00RSD

- Састављање предлога за покушај поравнања

3910,00RSD

- сви остали поднесци из области правне помоћи који
нису обухваћени

½ од адвокатске
тарифе

9

Фотокопирање по страници

10,00RSD

10

За објављивање аката других органа и организација на
огласној табли по свакој страни А4

540,00RSD

11

За објављивање аката јавних предузећа, установа и
других организација у ''Службеном листу општине
Параћин'' по страници објављеног текста

160,00RSD

12

За објављивање аката јавних предузећа, установа и
других организација у ''Службеном листу општине
Параћин'' ако се текст објављује на једној страници

40,00RSD

13

Цена појединачног броја ''Службеног листа општине
Параћин''

14

Годишња претплата на ''Службени лист општине
Параћин''

2870,00RSD

15

Излазак на терен за потребе издавања уверења о животу

540,00RSD

310,00RSD

Тарифни број 9.
За списе и радње из области урбанизма и грађевинских послова плаћа се
накнада и то:

1.

2.

3.

4

5.

За издавање информације о локацији о могућностима и
ограничењима градње на катастарској парцели, на
основу планског документа:
- на једној катастарској парцели

1020,00RSD

- на две катастарске парцеле

1380,00RSD

- на више катастарских парцела

1700,00RSD

За издавање информације о локацији, за објекте из
члана 2. став 1. тач. 24) и 25) овог закона, објеката
грађана:
- за изградњу, доградњу и реконструкцију помоћних
објеката, гаража, трафо станица 10/04kV или 20/04кV и
др.

1020,00RSD

- за објекте инфраструктуре (линијске водове, водоводе,
гасовод и др.)

1700,00RSD

За издавање информације о локацији, за објекте из
члана 2. став 1. тач. 24) и 25) овог закона, правних лица:
- за изградњу, доградњу и реконструкцију помоћних
објеката, гаража, трафо станица 10/04kV или 20/04кV и
др.

1700,00RSD

- за објекте инфраструктуре (линијске водове, водоводе,
гасовод и др.)

3340,00RSD

За издавање информације о локацији, за извођење
радова на одржавању објеката грађана:
- за извођење радова на инвестиционом одржавању, и
уклањању препрека за особе са инвалидитетом и
промена намене без извођење радова:

1020,00RSD

- за извођење радова на адаптацији и санацији и промени
намене са извођењем радова.

1020,00RSD

За издавање информације о локацији, за извођење
радова на одржавању објеката правних лица:

6

7.

- за извођење радова на инвестиционом одржавању, и
уклањању препрека за особе са инвалидитетом и
промена намене без извођење радова:

1700,00RSD

- за извођење радова на адаптацији и санацији и промени
намене са извођењем радова:

1700,00RSD

За издавање услова из планског документа за
формирање грађевинске парцеле
- за издавање услова за израду урбанистичког пројекта:

1700,00RSD

- за издавање условa о парцелацији и препарцелацији:

1700,00RSD

- за издавање условa исправке граница суседних парцела:

1700,00RSD

За потврђивање пројеката

1700,00RSD

- за потврђивање урбанистичког пројекта:

1700,00RSD

- за потврђивање пројекта парцелације и
препарцелације:
- за потврђивање пројекта исправке граница суседних
парцела:

1700,00RSD
1700,00RSD

- обавештење за извођење радова на инвестиционом
одржавању, и уклањању препрека за особе са
инвалидитетом и промена намене без извођење радова:

1700,00RSD

- обавештење за извођење радова на адаптацији и
санацији и промени намене са извођењем радова.

1700,00RSD

10.

- обавештење за извођење радова на инвестиционом
одржавању, и уклањању препрека за особе са
инвалидитетом и промена намене без извођења радова

3380,00RSD

11.

- обавештење за извођење радова на адаптацији и
санацији и промени намене са извођењем радова

3380,00RSD

12

За пријаву градње

1020,00RSD

13.

За пријаву темеља и конструкције:
- за стамбене објекте

1020,00RSD

- за пословне објекте

1700,00RSD

8.

9.

14

Излазак на терен за потребе издавања уверења о
старости објекта

540,00RSD

Тарифни број 10.
За списе и радње из области имовинско-правних и стамбених послова плаћа се
накнада и то:
1

Трошкови припреме података у имовинском поступку

2770,00RSD

2

За издавање светлеће кровне ознаке за такси возило

3270,00RSD

3

За издавање идентификационог картона за такси возача

670,00RSD

4

За издавање идентификационог картона за такси возило

670,00RSD

5

За издавање потврде где се води службена евиденција из
изворних послова

290,00RSD

Тарифни број 11.
За списе и радње из области инспекцијских послова плаћа се такса, и то:

1

Излазак на терен грађевинског, комуналног, просветног,
саобраћајног, буџетског и инспектора за заштиту
животне средине

3380,00RSD

2

Захтев за утврђивање испуњености услова за обављање
ауто такси превоза

3670,00 RSD

Тарифни број 12.
За списе и радње из области рада локалне пореске администрације плаћа се
накнада и то:
1.

За излазак пореског инспектора на терен

3380,00RSD

Тарифни број 13.
За списе и радње из области личног рада плаћа се такса и то:
1

Издавање решења о дужем радном времену
угоститељских објеката

540,00RSD

2

Издавање решења о уношењу имена Параћин у назив
фирме предузећа и то:
- за страна лица

2870,00RSD

- за домаћа правна лица

1870,00RSD

- за предузетнике

3

760,00RSD

Накнада за издавање ознаке (налепнице) за категорију
угоститељског објекта за смештај у домаћој радиности

1090,00RSD

Члан 2.
У осталом делу Одлука остаје непромењена.
Члан 3.
Ова Одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у ''Службеном листу општине
Параћин'', а примењиваће се од 01.јануара 2022.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број:434-_____/2022-II од ___.___.2022.године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Славица Јовановић, дипл. правник

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Предложена је измена Одлуке о општинским таксама и накнадама у делу Тарифа због
усклађивања динарских износа са планираном годишњом стопом инфлације за наредну
годину према Фискалној стратегији за 2022.годину са пројекцијама за 2023. и 2024.годину
коју је усвојила Влада Републике Србије (објављена на интернет сајту Министарства
финансија Републике Србије), а што је прописано чл. 14. став 1. Одлуке о општинским
административним таксама и накнадама (Службени лист општине Параћин бр.32/2016).
Динарски износи из постојеће Одлуке су увећани за 2,5% колико износи процењен
проценат инфлације за 2022.годину.
Из напред наведеног, предлаже се Општинском већу да Нацрт Одлуке о изменама и
допунама Одлуке о општинским административним таксама и накнадама упути на јавну
расправу.

Одељење за општу управу и
заједничке послове

