РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
ГРАДСКА УПРАВА
Панчево, 4. децембар 2019. године

У складу са чланом 7. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе
(„Службени гласник РС“ , бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн.,
125/2014 – усклађени дин.изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 усклађени дин.изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 - усклађени дин.изн., 89/2018 усклађени дин.изн. 95/2018 – др. закон), Градска управа града Панчева објављује
ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ
Одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама
Јавна расправа о Нацрту одлуке о изменама Одлуке о градским административним
таксама спроводи се у периоду од 4. до 11. децембра 2019. године.
Позивају се представници пословних удружења, привредних субјеката, као и
друга заинтересована лица да примедбе, предлоге и сугестије за време трајања
расправе достављају на адресу Градска управа града Панчево, Трг краља Петра I 2-4,
непосредно на писарници Градске управе или електронским путем на адресу
rasprava@pancevo.rs.
Нацрт одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама
припремили су: Секретаријат за општу управу, Секретаријат за финансије и
Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове.

НАЧЕЛНИК
Марија Петровић

На основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени
гласник РС“ , бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн., 125/2014 –
усклађени дин.изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени
дин.изн., 104/2016 – др. закон, 96/2017 - усклађени дин.изн., 89/2018 - усклађени
дин.изн. 95/2018 – др. закон) и чланова 39. и 98. став 1. Статута града Панчева

(„Службени лист града Панчева“, број 25/15 - пречишћен текст, 12/16, 8/19 и
16/19), Скупштина града Панчева, на седници одржаној _____________________,
донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ГРАДСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о градским административним таксама („Службени лист града
Панчева“ бр. 16/2008, 26/2009, 25/2010, 38/2012, 24/2013, 29/2014, 14/2015, 38/2015,
38/2016, 33/2017 и 34/2018), Тарифа градских административних такси, која је саставни
део ове одлуке, мења се и гласи:
„ТАРИФА ГРАДСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ ТАКСИ
Тарифни број 1.
1. За захтев, молбу, предлог, пријаву и други поднесак,
ако овом одлуком није другачије прописано
2. За захтев за давање мишљења о примени градских
прописа

126.00 дин.
541,00 дин.

Напомена:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се:
1) За накнадни поднесак којим обвезник захтева брже поступање по раније поднетом
захтеву, односно поднеску;
2) За захтев за приступ информацијама од јавног значаја, у складу са законом
којим се уређује слободан приступ информациjама од јавног значаја;
3) За захтев за остваривање права лица поводом обраде података о личности, у
складу са законом којим се уређује заштита података о личности.
Тарифни број 2.
1. За решења која доноси Градска управа, ако овом
одлуком није другачије прописано

377,00 дин.

2. За издавање уверења и других исправа на основу евиденције,
ако овом одлуком није другачије прописано
(члан 29. ЗУП-а)

227,00 дин.

3. За издавање уверења и других исправа на основу
спроведеног поступка
(члан 30. ЗУП-а)

257,00 дин.

Напомена:
Ако се доноси једно решење или издаје уверење и друга исправа по захтеву више
лица, такса из овог тарифног броја плаћа се према броју обвезника којима се решење,
уверење или друга исправа уручује.
Тарифни број 3.
1. За жалбу, односно приговор против решења, ако овом одлуком
није другачије прописано

257,00 дин.

2. За жалбу против закључка, ако овом одлуком није
другачије прописано

227,00 дин.

Напомена:
Ако се у истој управној ствари подноси једна жалба против решења, односно
закључка од стране више лица обвезника таксе, такса по овом тарифном броју плаћа
се према броју решења, односно закључака која се оспоравају жалбом.
3. За уложене ванредне правне лекове

1.513,00 дин.

Тарифни број 4.
1. За обављање службених радњи ван службених просторија
Градске управе: узимање изјаве странке и вршење других
радњи у вођењу поступка

810,00 дин.

2. За решење о давању сагласности на
употребу грба и заставе Града

8.937,00 дин.

Тарифни број 5.
1. За разгледање предмета –правоснажних и архивираних

236,00 дин.

2. За захтев за увид у пројектну документацију која се
налази у архиви

585,00 дин.

Тарифни број 6.
1. За опомену којом се обвезник позива да плати дужну таксу

126,00 дин.

Тарифни број 7.
1. За издавање такси дозволе

523,00 дин.

2. За издавање дупликата такси дозволе

1038,00 дин.

3. За продужење-измену података о такси дозволи

541,00 дин.

4. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за физичка лица и запослене
код правног лица

894,00 дин.

5. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за предузетнике

2.521,00 дин.

6. За решење о утврђивању услова за
обављање такси превоза, за правна лица

2.868,00 дин.

7. За издавање идентификационих ветробранских
налепница

629,00 дин.

8. За пријаве о привременом прекиду обављања такси
превоза по Одлуци о јавном превозу путника у друмском
саобраћају на територији града Панчева

363,00 дин.

9. За решење о утврђивању накнаде за промену
немене обрадивог пољопривредног земљишта

810,00 дин.

10. За решење о вршењу угоститељских услуга ван
угоститељског објекта

810,00 дин.

11. За пријаве пружања угоститељских услуга
запосленим, односно корисницима и сезонском
пословању угоститеља

363,00 дин.

12. За издавање уверења о обављању делатности
уписане у регистар (осим регулисања стажа)

268,00 дин.

13. За решење о давању сагласности
на употребу имена «Панчево»
- за страна лица
- за домаћа лица
- за предузетнике

89.381,00 дин.
53.617,00 дин.
35.750,00 дин.

14. За давање података уписаних у регистар радњи путем
средстава за електронску обраду података (по страни)

93,00 дин.

15. За издавање решења о дужем радном времену
угоститељских објеката

4.482,00 дин.

16 За издавање водопривредних услова, водопривредних
сагласности и водопривредних потврда

894,00 дин.

17. За давање мишљења на елаборат за остваривање
права на умањење накнаде за уређивање
грађевинског замљишта

542,00 дин.

18. За издавање потврде за остваривање права на умањење
накнаде за уређење грађевинског земљишта

542,00 дин.

Тарифни број 8.
1. За захтев за излазак службених лица по захтеву странке

396,00 дин.

Тарифни број 9.
1. За издавање одобрења за постављање реклама,
истицање фирми и др.

642,00 дин.

2. За издавање одобрења за постављање киоска на јавној
површини

894.00 дин.

3. За издавање одобрења за постављање покретних објеката
и уређаја

894.00 дин.

4. За издавање одобрења за постављање светлеће и
обичне витрине и рекламе

894.00 дин.

5. За издавање одобрења за постављање летње баште
отвореног типа

894.00 дин.

6 За издавање одобрења за постављање летње баште
покривеног типа

894.00 дин.

7. За захтев за употребне дозволе за летње баште
покривеног типа

894.00 дин.

8. За одобрење за постављање јавне телефонске говорнице
и надстрешнице за аутобуска стајалишта

894.00 дин.

9. За захтев за издавање употребне дозволе за јавне
телефонске говорнице и надстрешнице за
аутобуска стајалишта
10. За решење за рушење објекта

894.00 дин
894.00 дин.

11. Захтев за постављање мањих монтажних
објеката на површинама јавне намене

1.041,00 дин.

12. Захтев за постављање монтажне гараже
на површини јавне намене

1.018,00 дин.

13. Захтев за закључење уговора о давању на
коришћење земљишта за постављање монтажне гараже

505,00 дин.

14. Захтев за раскид уговора о давању на
коришћење земљишта за постављање монтажне гараже

505,00 дин.

15. Захтев за промену адресе становања у уговору

505,00 дин.

Тарифни број 10.
1. За захтев за доношење решења за исељење
бесправно усељених лица

1.197,00 дин.

2. За захтев за извршење решења

1.197,00 дин.

3. Захтев за пријаву регистрације стамбене заједнице

1.126,00 дин.

4. Захтев за издавање уверења о својини

на посебном делу зграде

345,00 дин.

5. Захтев за издавање одобрења за ексхумацију

869,00 дин.

Тарифни број 11.
1. За издавање локацијских услова

1.198,00 дин.

2. За издавање услова заштите животне
средине у поступку издавања локацијских услова

1.126,00 дин.

3. За увид у планска документа

541,00 дин.

4. За уступање дигиталне копије урбанистичког плана

25.560,00 дин.

5. За уступање дигиталне копије сваке измене
и допуне плана

.
8.991,00 дин

6. Израда графичких прилога на плотеру
(код издавања информације о локацији,
локацијској дозволи, као и у друге сврхе), и то:
- по дужном метру у формату А1
- по дужном метру у формату А0

948,00 дин.
1.326,00 дин.

7. За потврђивање пројекта парцелације
и препарцелације

1.788,00 дин.

8. За потврђивање урбанистичког пројекта
као урбанистичко-архитектонске разраде
локације намена за:
-вишепородично становање
-комерцијална делатност
-производна делатност
-остале намене

21.006,00 дин.
24.508,00 дин.
12.604,00 дин.
15.404,00 дин.

9. За давање сагласности на елаборат геодетских радова

1.788,00 дин.

Напомена:
Такса за тачке 7., 8., 9. и 10. из овог тарифног броја не плаћа се за објекте јавне
намене.
Тарифни број 12.
1. За решење о кретању и заустављању мимо утврђеног
режима саобраћаја

1.788,00 дин.

2. За решење о заустављању и паркирању теретног
моторног возила ради снабдевања - месечно

1.504,00 дин.

3. За издавање одобрења за кретање и заустављање возила
у пешачкој зони за посебне

1.788,00 дин.

4. За издавање одобрења за кретање возила власника који

станују у пешачкој зони

269,00 дин.

5. За решење о измени режима саобраћаја ради извођења
радова на одржавању јавних путева

1.788,00 дин.

6. За решење о измени режима саобраћаја ради извођења
радова на подземним и надземним инсталацијама

1.788,00 дин.

7. За решење о измени режима саобраћаја ради одржавања
спортске или друге манифестације на јавном путу

541,00 дин.

8. За издавање одобрења за резервацију паркинг места

1.788,00 дин.

9. За издавање потврде о погодности возила за такси превоз

447,00 дин.

Тарифни број 13.
1. За издавање потврде о животу

257,00 дин.

2. За издавање потврде о животу, потврде о издржавању
и потврде о породичном стању које се користе
у иностранству

1.198,00 дин.

3. За пријаву о склапању брака

126,00 дин.

4. За склапање брака у службеним просторијама
радним даном ван радног времена

894.00 дин.

5. За склапање брака у службеним просторијама
нерадним данима

1.612,00 дин.

6. За склапање брака ван службених просторија
Градске управе, осим у установама за издражавање
казне и болницама

8.045,00 дин.

7. За склапање брака уз учешће преводиоца

2.327,00 дин.

8. За решење о исправци грешака у МК
(када грешку није направила Градска управа)

810,00 дин.

9. За издавање извода и уверења
из матичних књига и књиге држављана

111,00 дин.

Напомена:
Такса из тачке 9. овог тарифног броја плаћа се у случајевима наведеним у члану
14. тачкама 6, 7, 8, 9 и 11. ове одлуке.

Члан 2.
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном
листу града Панчева“, a примењиваће се од 1. јануара 2020. године.
РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ПАНЧЕВО
СКУПШТИНА ГРАДА
БРОЈ:
Панчево,

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Тигран Киш

Образложење
Чланом 6. Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ ,
бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 – усклађени дин.изн., 125/2014 – усклађени
дин.изн., 95/2015 - усклађени дин.изн., 83/2016, 91/2016 - усклађени дин.изн., 104/2016
– др. закон, 96/2017 - усклађени дин.изн. и 89/2018 - усклађени дин.изн., 89/2018 усклађени дин.изн. и 95/2018 – др. закон) прописано је да јединици локалне
самоуправе припадају изворни приходи остварени на њеној територији, а један од тих
прихода су и локалне административне таксе, а чланом 7. наведеног закона
предвиђено је да се начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада
утврђују одлуком скупштине јединице локалне самоуправе, у скаду са законом. Taкође
je oдредбом члана 7. наведеног зaкoнa прописано да се одлука може мењати највише
једанпут годишње, и то у поступку утврђивања буџета јединице локалне самоуправе за
наредну годину.
Чланом 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано је да
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.
Чланом 10. Закона о финансирању локалне самоуправе предвиђено је да висина
таксе не може бити већа од износа републичке административне таксе прописане за
одговарајући, односно сличан спис или радњу.
Предложене цене увећане су, више су у односу на претходну годину за 2,0%,
исказане су без ПДВ и у складу су са Упутством за припрему Буџета Републике Србије
за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину, које је објављено на интернет
страници Министарства финансија Републике Србије и са чланом 9. Закона о порезу
на додату вредност ("Сл. Гласник РС" број 84/2004, 86/2004 – испр., 61/2005, 61/2007,
93/2012, 108/2013, 6/2014 – усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 –
усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени
дин. изн., 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. 30/2018, 4/2019 – усклађени дин.изн.
и 72/2019).
Сходно изнетом, предлаже се Градском већу града Панчева да утврди Предлог
одлуке о изменама Одлуке о градским административним таксама и упути Скупштини
града Панчева на разматрање и доношење.

