
ОДЛУКА О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА („Службени лист општине Врњачка Бања“, 

број 22/12, 20/13, 21/14, 1/15-испр., 5/15, 15/15, 27/16, 39/17,  42/18 42/19, 58/21, 8/22-исправка одлуке, 41/22 и 

7/23-исправка одлуке) 

 

V ОСЛОБОЂЕЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

Члан 12 

Ослобађају се плаћања таксе: 

1) Државни органи, органи општине, предузећа и установе основане од стране општине, које се 

финансирају из буџета општине; 

2) Црвени крст Србије; 

3) Лица која су корисници социјалне помоћи Центра за социјални рад, што доказују решењем Центра. 

ТАРИФА ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ 

 
Износ таксе 

у динарима 

I. ПОДНЕСЦИ  

Тарифни број 1.  

(1) За захтеве, молбе предлоге, и друге поднеске, ако овом одлуком није другачије прописано 44 

(3) За издавање информације о локацији:  

a) за правна лица 797 

b) за физичка лица 865 

НАПОМЕНА:  

Такса из овог тарифног броја не плаћа се за накнадне поднеске којима странка захтева брже 

поступање по раније поднетом захтеву / поднеску. 

 

II. УВЕРЕЊА  

Тарифни број 2.  

(1) За уверење и друге исправе, ако овом Одлуком није другачије прописано 104 

(2) За утврђивање стања грађ.објеката и издавања уверења о легалности и старости објеката: 889 

НАПОМЕНА:  

Ако се уверење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима 

се уверење доставља. 

III. РЕШЕЊА  

Тарифни број 3.  

(1) За сва решења која доноси Општинска управа у оквиру послова из изворне надлежности за 

која није прописана посебна такса 
658 

(2) За доношење решења о утврђивању земљишта за редовну употребу објекта 923 

(3) За доношење решења о конверзији права коришћења у право својине уз накнаду 7.331 

(4) За доношење решења о отуђењу или давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини, 

по захтеву странке 
1.379 

НАПОМЕНА:  

Сматра се да је странка поднела захтев из тачке 4. овог тарифног броја ако се пријавила на оглас за давање 

земљишта у закуп или отуђење и по истом закључком комисије утврђена као лице које је понудило највећи износ 

закупнине. 

Ако се решење доноси по захтеву више лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима 



се решење доставља. 

Тарифни број 4.  

(1) За решење којим се издаје водна сагласност, водни услови и водна дозвола за објекте у 

надлежности органа јединице локалне самоуправе 
346 

(2) За закључак којим се издају водни услови 346 

Тарифни број 5.  

(1) За доношење решења у поступку исељења и за извршење решења без трошкова принудног 

извршења 
837 

Тарифни број 6.  

(1) За издавање одобрења за постављање мањих монтажних објеката на јавним површинама и то: 

киоска, баште, привременог и објекта трговачко-угоститељске делатности, монтажног 

огласно-рекламног објекта и монтажног објекта за културна збивања 

669 

(2) За издавање одобрења за постављање осталих мањих монтажних објеката на јавним 

површинама 
669 

(3) За уверења о етажној својини на непокретностима 479 

Тарифни број 7.  

(1) За издавање локацијских услова  

(a) за изградњу објеката, по m
2
 нето површине:  

» за објекат категорије А 92 

» за објекат категорије Б 156 

» за објекат категорије В 202 

» за објекат категорије Г 202 

(b) за објекте комуналне инфраструктуре, по 1 m дужном:  

» путеви, улице и др. саобраћајнице 72 

» водовод и канализација 44 

» ПТТ и електроинсталације 104 

» топловоди, гасоводи и др. инсталације 72 

(c) за објекте трафостанице, бутан станице, резервоаре, водоводне подстанице, мостове, 

релеје и сл. (по објекту): 
54.989 

(2) За потврђивање урбанистичког пројекта  34.635 

(3) За израду извештаја о стручној контроли урбанистичког пројекта од стране Комисије за 

планове 
137.041 

(4) За потврђивање пројеката парцелације и препарцелације 9.173 

НАПОМЕНА:Такса из тачке 3. Овог тарифног броја - Не примењује се за израду урбанистичког пројекта за 

изградњу породичног стамбеног објекта,  који је дефинисан Планом генералне регулације Врњачке Бање 

Тарифни број 8.  

(5) За акт којим се одобрава заузимање и раскопавање јавних површина у циљу извођења 

грађевинских радова  
3.671 

Тарифни број 10.  

(1) За одобрење за извођење музичког програма 1.011 

V. ЖАЛБА  

Тарифни број 12.  

(1) За жалбе које се улажу на акте из тарифног броја 1, где су дозвољене, ако овом одлуком није 

другачије прописано 
271 

  

  

 


