На основу члана 9. став 1. Закона о финансирању локалне самоуправе
(''Службени гласник РС'', бр.62/06, 47/11 и 93/12) и члана 22. Статута општине
Аранђеловац (''Службени гласник општине Аранђеловац'', бр. 8/08),
Скупштина општине Аранђеловац, на седници одржаној 03. 12. 2013.
године, донела је
О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА
Члан 1.
У Одлуци о општинским административним таксама (''Службени гласник
општине Аранђеловац'', бр. 35/11), Таксена тарифа мења се и гласи :
''
Т А Р И Ф А
ЗА ОПШТИНСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ
Тарифни број 1.
За захтев, молбу и други поднесак којим се покреће поступак

динара
120

Тарифни број 2.
За решење, ако овом Тарифом није друкчије прописано

240

Тарифни број 3.
За жалбу на решење

240
Тарифни број 4.

1. За издавање уверења или потврде о подацима за које постоји
евиденција у Општинској управи

240

2. за издавање уверења или потврде о подацима за које не постоји
евиденција у Општинској управи

800

Тарифни број 5.
1. За потврђивање пријаве радова за изградњу помоћних објеката и
радова на инвестиционом одржавању, адаптацији и санацији објеката 800

2.....
2. За потврђивање пријаве радова текућег одржавања и промене намене
објекта без извођења радова

400

3. За издавање потврде усаглашености изграђености темеља са
главним пројектом

800

Тарифни број 6.
1. За одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину
2. За одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја
3. За оцену студије о процени утицаја
4. За ажурирање студије о процени утицаја

550
600
1.200
550

Тарифни број 7.
За оверу пројекта да је урађен у складу са изводом из плана
односно локацијском дозволом

600

Тарифни број 8.
За сачињавање уговорa о откупу стана

530

Тарифни број 9.
1.За решење којим се утврђује испуњеност услова пословних просторија
у погледу заштите животне средине
2. За решење којим се утврђује испуњеност услова за упис
ауто-такси превозника у регистар надлежног органа

3.200
3.200

Тарифни број 10.
1. За обраду захтева за регистрацију радње у привредном регистру
2. За обраду захтева за промену података у привредном регистру

800
400

Тарифни број 11.
За закључење брака:
1. у сaлaма црквених домова
2 у осталим објектима

2.200
6.000
Тарифни број 12.

За издавање извода и уверења на вишејезичним обрасцима

450

3.....
Тарифни број 13.
За решење о промени имена

500
Тарифни број 14.

1. За накнадни упис у матичну књигу рођених или умрлих

450

Тарифни број 15.
За разгледање и коришћење предмета из архиве

350

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ АРАНЂЕЛОВАЦ
Бр. 06-715/2013-01-2 од 03. 12. 2013.г.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Никола Обрадовић,с.р.

Образложење

Административне таксе нису мењане у 2012.години.
У
поређењу
са
републичким
административним
таксама
и
административним таксама прописаним у другим општинама, прописане су ниске
административне таксе, а врсте таксе су ограничене,с обзиром да Закон о
републичким административним таксама прописује да се за поверене послове
које обавља општинска управа плаћа републичка административна такса, а у
структури управних послова које обавља општинска управа углавном су поверени
послови.
Из Таксене тарифе изостављена је такса за издавање употребне дозволе, с
обзиром да је утврђена републичка административна такса за издавање
употребне дозволе.
Узимајући у обзир и стопу инфлације у 2012.години, оцењује се да
административне таксе треба повећати у просеку за 10%, што је и предложено
овом Одлуком.
У смислу изложеног, предлаже се доношење ове Одлуке.

СТРУЧНА ОБРАДА :
СТРУЧНА СЛУЖБА ОРГАНА ОПШТИНЕ
ПРЕДЛАГАЧ :
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

