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На основу члана 4. Одлуке о V измени
и допуни Одлуке о општинским
административним таксама за услуге
које
врши
Општинска
управа
(''Службени
гласник
општине
Баточина'', 6/15), секретар Скупштине
општине Баточина сачинила је
пречишћен
текст
Одлуке
о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа.
Пречишћен текст Одлуке о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа, обухвата: Одлуку
о општинским административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа (''Сл. гласник
општине Баточина'', број 7/09) из које
није унет члан 9. о ступању на снагу
одлуке, Одлуку о I измени и допуни
Одлуке
о
општинским
административним таксама за услуге
које врши Општинска управа (''Сл.
гласник општине Баточина'', број
13/10) из које није унет члан 2. којим
је утврђено да у осталом делу Одлука
остаје непромењена и члан 3. о
ступању на снагу одлуке, Одлуку о II
измени
и
допуни
Одлуке
о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа (''Сл. гласник
општине Баточина'', број 2/11) из које
није унет члан 3. којим је утврђено да

у осталом делу Одлука о општинским
административним таксама за услуге
које врши Општинска управа остаје
непромењена и члан 4. о ступању на
снагу одлуке, Одлуку о III измени и
допуни Одлуке о општинским
административним таксама за услуге
које врши Општинска управа (''Сл.
гласник општине Баточина'', број
16/13) из које није унет члан 2. којим
је утврђено да у осталом делу Одлука
о општинским административним
таксама за услуге које врши
Општинска
управа
остаје
непромењена, члан 3. којим је
овлашћен
секретар
Скупштине
општине
Баточина
да
изради
пречишћен текст одлуке и члан 4. о
ступању на снагу одлуке, Одлуку о IV
измени
и
допуни
Одлуке
о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа (''Сл. гласник
општине Баточина'', број 19/14) из
које није унет члан 4. којим је
овлашћен
секретар
Скупштине
општине
Баточина
да
изради
пречишћен текст одлуке и члан 5. о
ступању на снагу одлуке и Одлуку о
V измени и допуни Одлуке о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа (''Сл. гласник
општине Баточина'', број 6/15) из које
није унет члан 4. којим је овлашћен
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Пречишћен текст Одлуке о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа, објавити у
''Службеном
гласнику
општине
Баточина''.

Скупштина општине
Број:020-551/15-01
Датум: 29.05.2015. год.
Баточина

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ
Милица Митровић

ОДЛУКУ
О ОПШТИНСКИМ
АДМИНИСТРАТИВНИМ
ТАКСАМА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ
ВРШИ ОПШТИНСКА УПРАВА
(''Службени гласник општине
Баточина'', 7/09, 13/10, 2/11, 16/13,
19/14 и 6/15)

окончању управне или друге радње,
решењем којим се поступак завршава.
Члан 3.
Таксе се плаћају за:
-

(ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ)
Члан 1.
Овом Одлуком установљавају
се општинске административне таксе
за услуге које врши Општинска
управа (у даљем тексту: таксе)
грађанима, друштвеним, приватним и
другим лицима у поступку пред
Општинском управом.

-

-

поднеске приликом предаје,
а на захтеве дате на
записник код органа када се
записник саставља;
уверење, решења, дозволе и
друге исправе, приликом
подношења
захтева
за
њихово издавање;
управне радње, приликом
подношења
захтева
за
извршење тих радњи;
административно-техничке
услуге
по
извршеној
услузи.

Члан 2.

Члан 4.

Таксе се плаћају у готовом
новцу на рачун прихода Општинске
управе општине Баточина у тренутку
подношења захтева за списе и радње
чија је висина таксе у том тренутку
позната а у осталим случајевима
орган ће трошкове утврдити по

У решењу или другој исправи
која се издаје мора се означити износ
и тарифни број по коме је такса
уплаћена, односно ако накнада није
плаћена, основ ослобађања од
плаћања таксе.
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одредбе Закона о административним
таксама.

Члан 5.
Од плаћања таксе, поред лица
која
су
ослобођена
плаћања
Републичке административне таксе из
члана 18.Закона о административним
таксама, (''Сл.гласник РС'', бр.43/03),
ослобађају се и:
-

-

орган,
организације
и
установе
који
се
финансирају из буџета
општине,
месне заједнице,
лица
која
примају
материјално обезбеђење од
Центра за социјални рад у
Баточини.
Члан 6.

овом
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За све што није регулисано
Одлуком примењиваће се

Члан 7.
Тарифа такси која се наплаћује
за вршење услуге које врши
Општинска управа, саставни је део
ове Одлуке.
Висину
административних
такси може кориговати Општинско
веће општине Баточина у складу са
критеријумима, које ће исто и донети.
Члан 8.
Ступањем на снагу ове Одлуке,
престаје
да
важи
Одлука
о
општинским
административним
таксама за услуге које врши
Општинска управа број 020-279/08-01
од 30.12.2008. године (''Службени
гласник општине Баточина'' бр.14/08).

ТАРИФА
НАКНАДА КОЈА СЕ ПЛАЋА ЗА УСЛУГЕ КОЈЕ ВРШИ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Тарифни број 1.
За захтев, молбу, предлог и други поднесак................................................100,00 дин.
Тарифни број 2.
1. За уверења по члану 161. и 162. ЗУП-а која издаје Одељење надлежно за
послове урбанизма и грађевинарства...................................................500,00 дин.
2. За уверења по члану 161. и 162. ЗУП-а која издају остала Одељења Општинске
управе општине Баточина.......................................................................200,00 дин.
3. За изводе из МКР, МКУ и МКВ..............................................................200,00 дин.
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4. За изводе из МКР, МКУ и МКВ на обрасима за иностранство............ 570,00
дин.
5. За уверења о брачном статусу за иностранство. .................................. 570,00 дин
6. За склапање брака у службеним просторијама......................................1000,00
дин.
7. За склапање брака ван зграде општине Баточина..................... ........ 3.000,00
дин.
8. За оверу преписа, потписа и рукописа, по овереној
страници.....................................................................................................100,00 дин.
9. За фотокопирање и умножавање по страни:
1) формат А3 - 14,00 динара,
2) формат А4 - 8,00 динара.
За фотокопирање урбанистичких планова и документације, по страни:
1) формат А3 - 60,00 динара,
2) формат А4 - 70,00 динара''
10. За коришћење скупштинске сале по сату............................... 2.500,00 динара
За коришћење сала у данима викенда и празника накнада се увећава за 50%.
Тарифни број 3.
1. За решења за које није утврђена посебна накнада..................................... 580,00 дин.
2. За решења којима се
а) одобрава промена намене пољопривредног земљишта и
одобрава висина накнаде за ту промену............................................. 760,00 дин..
б) утврђују услови предузетника
и возила за обављање ауто-такси превоза. .............................................1.000,00 дин.
3. за издавање такси дозвола за возило..................................................... ..1.500,00 дин.
4. за издавање легитимација возача.............................................................100,00 дин.
5. За жалбу против решења...........................................................................100,00 дин.
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Тарифни број 4.
1. За акте и управне радње у области грађевинарства и комунално-стамбене
послове.
2. Накнада за захтев за излазак општинског инспектора ....................... 760,00
динара.
3. За издавање Локацијских услова плаћа се такса за објекте по јединици мере и
то:
- до 50 м2........................................................................................... ....... 870,00 динара
- од 50м2 до 100м2................................................................................. 1.300,00 динара
- од 100 м2 до 200 м2......................................................... ....................1.900,00 динара
- од 200 м2 до 300 м2..............................................................................2.500,00 динара
- од 300 м2 до 400 м2....................................................................... ...... 3.600,00
динара
- преко 400 м2 до 600 м2................................................................. .......5.900,00 динара
-од 600 м2 до 1000 м2............................................................................. 8.000,00
динара
-преко 1001 м2 .......................................................................................11.500,00
динара
4. За издавање Информације о локацији (чл. 53. Закона о планирању и
изградњи)..................................................................................................500,00
динара.
5. За издавање извода из урбанистичког плана плаћа се такса и то:
- до 50 м2..................................................................................................870,00 дин.
- од 50 м2 до 100 м2.............................................................................1.300,00 дин.
-од 100 м2 до 200 м2.............................................................................1.900,00 дин.
- од 200 м2 до 300 м2............................................................................2.500,00 дин.
- од 300 м2 до 400 м2........................................................................... 3.600,00 дин.
- преко 400 м2 до 600 м2..................................................................... 5.900,00 дин.
-од 600 м2 до 1000 м2.......................................................................... 8.000,00 дин.
- преко 1001 м2 ....................................................................................11.500,00 дин.
- За објекте у индустријској зони......................................................13.500,00 дин.
-за објекте у екстра зони....................................................................15.000,00 дин.
- за извод из урбанистичког плана за водове техничке инфраструктуре до 1000 м
(за водовод Ф 200, за канализацију до Ф 300, за електро мрежу до 30 кw, за
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телефонску и телеграфску мрежу до 600 х 4, за гасну мрежу до
60)..........................................................................................................16.000,00 дин.
-за извод из урбанистичког плана за изградњу водова техничке инфраструктуре
преко 1000 м и већих капацитета .......................................................25.000,00 дин.
6. Административна извршења..............................................................1.445,00 динара.
7. Издавање одобрења за ископавање....................................................1.910,00 динара.
8. За акт којим се одлучује о захтеву за изградњу, реконструкцију, санацију,
адаптацију, инвестиционо одржавање, промену намене објекта и уклањање
препрека за инвалидна лица, плаћа се накнада и то:
1) за породичне стамбене објекте, породичне стамбене објекте са пословним
простором и друге објекте који се граде на грађевинским парцелама намењеним за
породично
становање..........................................................................................1.600,00
динара,
2) за помоћне објекте и економске до 150м2....................................... 1.000,00
динара,
3) за остале објекте – за вишепородично становање, администрацију, и друге
привредне и непривредне објекте непроизводне делатности .......................7.500,00 динара,
4) за производне објекте и објекте из области пољопривреде преко
150м2.....................................................................................................................5.000,00
динара;
5) за извођење припремних радова...................................................... 7.500,00
динара,
6) за промену намене објекта без извођења грађевинских радова и текуће
одржавање ......................................................
...................................................2.500,00
динара.
7)
динара.

за

привремене

објекте

........................................................................1.500,00

За издавања Решења о грађевинској дозволи и одобрења за изградњу сагласно
Закону о планирању и изградњи код инфраструктурних и других објеката за које није
опредељена такса иста ће се одређивати у износу од 5% од планиране инвестиционе
вредности.
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За доношење Решења о поверавању послова техничког прегледа објекта.....760,00
динара.

9. За издавање Решења о употребној дозволи административна такса ће се
обрачунавати у проценту од 0,50 % од вредности изграђеног објекта исказане у пројекту.
10. За сва остала решења која нису наведена у овој одлуци, а која Општинска
управа доноси на основу Закона о планирању и изградњи, такса за захтев се наплаћује у
износу:
за физичка лица .................................. 2.500,00 динара
за правна лица .....................................6.000,00 динара
11. За подношење захтева за препарцелацију (чл. 65. Закона о планирању и
изградњи) ........................................................950,00 динара
12. За оверу урбанистичког пројекта парцелације и препарцелације плаћа се такса:
- до 2 ха ...........................................2.000,00 динара
- од 2 ха до 5 ха ..............................4.000,00 динара
- преко 5 ха .....................................6.000,00 динара
13. За потврду о исправности темеља:
1.

за породичне стамбене објекте, породичне стамбене објекте са пословним

простором идруге објекте који се граде на грађевинским парцелама намењеним за
породично становање..........................................................................................1.500,00 динара
2.
за остале објекте – за више породично становаање, администрацију,
саобраћајне, водопривредне и енергетске објекте, као и објекте комуналне
инфраструктуре и друге привредне и непривредне објекте непроизводне
делатности............................................................................................................7.500,00 динара
3.
за производне објекте и објекте у области пољопривреде.................5.000,00
динара.
4.
за објекте чија градња се одобрава на основу члана 145. Закона о
планирању и изградњи.............................................................................................1.000,00
динара.

14. Пријава почетка извођења радова из члана 148. Закона о планирању и
изградњи, наплаћује се у фиксном износу, и то за:
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- извођење радова на основу члана 145. Закона о планирању и изградњи и
стамбене објекте ....................................................................1.000,00 динара
- пословне и друге објекте................5.000,00 динара.
15. За издавање Уверења о старости објекта, такаса се наплаћује у фискном
износу, и то за:
- стамбене објекте ............................5.000,00 динара
- пословне објекте...........................10.000,00 динара.
Тарифни број 5.
1. Пријава легализације објекта односно објеката чије је грађење односно реконструкција
завршена без грађевинске дозволе
-Стамбени објекти ............................................................500,00 дин.
-Мешовити објекти........................................................1.000,00 дин.
-Пословни објекти..........................................................1.500,00 дин.
-Помоћни и економски објекти........................................250,00 дин.
2. Захтев за издавање решења о грађевинској дозволи бесправно изграђених објеката
(Закон о легализацији):
-за стамбене објекте:
- у I зони ....................................90,00 дин/м2
- у II зони ...................................80,00 дин/м2
- у III зони ..................................70,00 дин/м2
- у IV зони ....................................60,00 дин/м2
-за помоћне објекте:
- у I зони .......................................45,00 дин/м2
- у II зони .....................................35,00 дин/м2
- у III зони ....................................25,00 дин/м2
- у IV зони ....................................15,00 дин/м2
-за пословне објекте:
- у I зони .....................................150,00 дин/м2
- у II зони ....................................110,00 дин/м2
- у III зони ...................................90,00 дин/м2
- у IV зони ...................................70,00 дин/м2
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-за магацине (затворена складишта):
- у I зони ....................................90,00 дин/м2
- у II зони ...................................80,00 дин/м2
- у III зони ..................................70,00 дин/м2
- у IV зони ....................................60,00 дин/м2
-за надстрешнице (отворена складишта):
- у I зони .......................................45,00 дин/м2
- у II зони .....................................35,00 дин/м2
- у III зони ....................................25,00 дин/м2
- у IV зони ....................................15,00 дин/м2
-за економске објекте:
- у I зони .......................................28,00 дин/м2
- у II зони .....................................15,00 дин/м2
- у III зони ....................................14,00 дин/м2
- у IV зони ....................................11,00 дин/м2.“
3. Захтев за издавање решења о употребној дозволи бесправно изграђених објеката
(Закон о легализацији)'':
-за стамбене објекте:
- у I зони ....................................35,00 дин/м2
- у II зони ...................................32,00 дин/м2
- у III зони ..................................30,00 дин/м2
- у IV зони ....................................15,00 дин/м2
-за помоћне објекте:
- у I зони .......................................17,00 дин/м2
- у II зони .....................................15,00 дин/м2
- у III зони ....................................12,00 дин/м2
- у IV зони ....................................10,00 дин/м2
-за пословне објекте:
- у I зони .....................................50,00 дин/м2
- у II зони ....................................40,00 дин/м2
- у III зони ...................................35,00 дин/м2
- у IV зони ...................................30,00 дин/м2
-за магацине (затворена складишта):
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- у I зони ....................................35,00 дин/м2
- у II зони ...................................32,00 дин/м2
- у III зони ..................................30,00 дин/м2
- у IV зони ....................................15,00 дин/м2
-за надстрешнице (отворена складишта):
- у I зони .......................................17,00 дин/м2
- у II зони .....................................15,00 дин/м2
- у III зони ....................................12,00 дин/м2
- у IV зони ....................................10,00 дин/м2
-за економске објекте:
- у I зони .......................................12,00 дин/м2
- у II зони .....................................10,00 дин/м2
- у III зони ....................................6,00 дин/м2
- у IV зони ....................................4,00 дин/м2.“
4. Захтев за издавање решења о грађевинској дозволи бесправно изграђених објеката
комуналне инфраструктуре или подземних линијских инфраструктурних објеката, рачуна
се према метру дужном истих, и то:
Зона
Износ по
метру
дужном

Екстра зона
12

I
10

II

III

IV

9

8

6

5. Захтев за издавање решења о употребној дозволи бесправно изграђених објеката
комуналне инфраструктуре или подземних линијских инфраструктурних објеката,
рачуна се према метру дужном истих, и то:
Зона
Износ по
метру
дужном

Екстра зона
10

I
10

II

III

IV

9

7

6

6. Укупно обрачунати износ из тачке 2., 3., 4., и 5. преко 15.000,00 динара може се
платити у више месечних рата, а решење ће се издати након уплате последње рате.
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