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133. 
На основу члана  9. Закона о финансирању локалне самоуправе („Сл гласник РС“, број 62/2006, 

47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016 и 104/2016 – др закон), члана 20. 

Закона о локалној самоуправи („Сл гласник РС“, број: 129/2007 и 83/2014) и члана 40. став 1. тачка 

3. Статута општине Бач („Сл лист општине Бач“, број: 1/2015),  

Скупштина општине Бач, на 10.  седници, одржаној дана 7. јула 2017. године, донела је 

 

ОДЛУКУ 
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА 

 

 

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 1. 

Овом одлуком уводе се општинске административне таксе (у даљем тексту: такса). 

 

Члан 2. 

Поједини изрази употребљени у овој одлуци имају следеће значење: 

1. "захтев" јесте предлог, пријава, молба и други поднесак, укључујући и поднеске поднете на 

обрасцу, односно саопштење које се упућује органу, као и усмено обраћање органу, којим 

се покреће поступак код органа; 

2. "органи" јесу органи јединица локалне самоуправе када врше изворне послове, као и 

предузећа, установе и друге организације у вршењу јавних овлашћења која су им поверена 

одлуком Скупштине општине Бач; 

3. "Тарифа" јесте Тарифа општинских административних такси, која је саставни део ове 

одлуке. 

 

Члан 3. 

За списе и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код органа плаћају се 

таксе по одредбама ове одлуке. 

Износи такси прописани су Тарифом. 

Таксе наплаћују и предузећа, установе и друге организације у вршењу јавних овлашћења која 

су им поверена одлуком Скупштине општине Бач. 

 

 

II ОБВЕЗНИК ТАКСЕ 

 

Члан 4. 

Обвезник таксе (у даљем тексту: обвезник) јесте лице које се захтевом обраћа органу ради 

покретања управног, односно другог поступка код органа. 

Ако за прописану таксу постоји више обвезника, њихова обавеза је солидарна. 

 

 

III НАСТАНАК ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 5. 

Ако Тарифом није другачије прописано, таксена обавеза настаје: 

1. за захтеве - у тренутку њиховог подношења; 

2. за решења, дозволе и друге исправе - у тренутку подношења захтева за њихово издавање; 

3. за управне радње - у тренутку подношења захтева за извршење тих радњи. 

 

Члан 6. 
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Такса се плаћа у тренутку настанка таксене обавезе, ако овом одлуком није другачије 

прописано. 

 

 

IV ПЛАЋАЊЕ ТАКСЕНЕ ОБАВЕЗЕ 

 

Члан 7. 

Обвезник је дужан да уз захтев приложи одговарајући доказ да је таксу платио. 

Такса се плаћа у новцу, у динарима, у износима прописаним Тарифом. 

Такса се уплаћује на прописани уплатни рачун јавних прихода. 

Приход од такси прописаних овом одлуком припада буџету општине Бач. 

 

Члан 8. 

У решењу или другој исправи за коју је такса плаћена, означава се да је такса плаћена, износ 

таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена. 

 

Члан 9. 

Ако обвезник, који је дужан да плати таксу, непосредно органу поднесе захтев уз који није 

приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу, одговорно лице органа надлежног за пријем 

захтева затражиће од обвезника да поднесе доказ о уплати прописане таксе у року од 10 дана од 

дана подношења захтева и упозориће га на последице неплаћања таксе, о чему се на поднетом 

захтеву сачињава забелешка. 

Ако захтев, уз који није приложен доказ о плаћеној такси у прописаном износу, стигне 

поштом, одговорно лице органа надлежног за пријем захтева позваће обвезника писменом 

опоменом да, у року од 10 дана од дана пријема опомене, плати прописану таксу и таксу за опомену 

и упозориће га на последице неплаћања таксе. 

Ако обвезник, у року из ст. 1. и 2. овог члана, не поднесе доказ да је такса уплаћена у 

прописаном износу, наплата прописане таксе и таксе за опомену из става 2. овог члана врши се пре 

уручења затраженог решења или друге исправе, односно пре саопштења обвезнику да је радња 

извршена. 

Ако обвезник из ст. 1. и 2. овог члана не поднесе доказ да је прописана такса, као и такса за 

опомену, уплаћена, надлежни орган ће обавестити обвезника када спис буде донет, односно радња 

извршена и, ако таксе не буду уплаћене и доказ о томе достављен надлежном органу, по истеку 10 

дана од дана обавешт ења, обавестиће Општинску пореску управу и приложи ће потребне доказе, 

ради покретања поступка принудне наплате. 

 

Члан 10. 

За захтеве који без приложеног доказа о плаћеној такси у прописаном износу стигну поштом 

из иностранства, уручење затраженог решења или друге исправе, односно саопштење обвезнику да 

је радња извршена, извршиће се по пријему тог доказа. 

 

Члан 11. 

У погледу повраћаја, обрачуна камате, принудне наплате, застарелости и осталог што није 

посебно прописано овом одлуком, сходно се примењују прописи којима се уређују порески 

поступак и пореска администрација. 

 

 

V ОСЛОБАЂАЊА ОД ПЛАЋАЊА ТАКСЕ 

 

Члан 12. 

Ослобађају се плаћања таксе: 

 

1. органи Републике, Аутономне Покрајине и Јединица Локалне Самоуправе; 

2. организације обавезног социјалног осигурања; 

3. установе основане од стране Републике и аутономне покрајине; 
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4. индиректни корисници буџета општине Бач, и 

5. организације Црвеног крста 

6. цркве и верске заједнице, регистроване у складу са законом о црквама и верским 

заједницама 

 

Члан 13. 

Не плаћа се такса за: 

1. списе и радње у поступцима који се воде по службеној дужности; 

2. списе и радње у поступку за повраћај више или погрешно плаћених јавних прихода, и у 

поступку за прекњижавање са једног уплатног рачуна на други уплатни рачун, који се 

односи на изворне јавне приходе општине Бач; 

3. списе и радње у поступку за исправљање грешака у решењима, другим исправама и 

службеним евиденцијама; 

4. списе и радње у поступку остваривања права из социјалне заштите, односно права у складу 

са прописима којима се уређује финансијска подршка породици са децом; 

5. списе и радње у вези са предшколским и школским васпитањем и образовањем, 

образовањем студената; 

6. поднеске упућене органу за представке и притужбе; 

7. за потврду о правоснажности или извршности која се ставља на управни акт, и 

8. списе и радње у поступцима за утврђивање права насталих у вези са елементарним 

непогодама и другим ванредним догађајима. 

 

Члан 14. 

Ако је поступак покренут на захтев више обвезника, од којих су неки ослобођени плаћања 

таксе, таксу у том поступку плаћа обвезник који није ослобођен плаћања таксе. 

 

Члан 15. 

У решењу, исправи, документу или писмену, који се издаје без плаћања таксе, мора се 

означити сврха издавања и основ ослобађања од плаћања таксе. 

Решење, исправа, документ или писмено из става 1. овог члана може се користити само у сврху 

за коју је издато. 

 

 

VI УСКЛАЂИВАЊЕ ТАКСИ И НАДЗОР 

          

Члан 16. 

Динарски износи такси из Тарифе усклађују се годишње, са годишњим индексом потрошачких 

цена, који објављује републички орган надлежан за послове статистике, при чему се заокруживање 

врши тако што се износ до пет динара не узима у обзир, а износ преко пет динара заокружује на 

десет динара. 

Приликом усклађивања динарских износа такси, у складу са ставом 1. овог члана, основица за 

усклађивање су последњи објављени усклађени динарски износи такси. 

Општинско веће општине Бач на предлог Општинске управе – Одељења за финансије и буџет, 

објављује усклађене динарске износе такси из става 1. овог члана. 

Објављени усклађени динарски износи такси из става 3. овог члана примењују се од првог 

дана наредног месеца од дана објављивања у "Службеном листу општине Бач". 

 

Члан 17. 

Управни надзор над спровођењем ове одлуке врши Одељење за општу управу и друштвене 

делатности. 

 

 

VII КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
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Члан 18. 

Новчаном казном од 250,00 до 25.000,00 динара казниће се за прекршај одговорно лице у 

надлежном органу из члана 3. ове одлуке, ако: 

1. у решењу или другој исправи, за коју је такса плаћена, не означи да је такса плаћена, износ 

таксе који је плаћен и тарифни број по којем је такса плаћена (члан 8.); 

2. не обавести обвезника који је захтев поднео без доказа о плаћеној такси у прописаном 

износу, да је дужан да плати прописану таксу и да о томе поднесе доказ, односно ако таксу 

не наплати у прописаном износу пре уручења затраженог решења или друге исправе, 

односно пре саопштења обвезнику да је радња извршена, односно ако у прописаном року 

не обавести Општинску  пореску управу, ради покретања поступка принудне наплате таксе 

(члан 9.); 

3. по захтевима који, без доказа о плаћеној такси у прописаном износу, стигну поштом из 

иностранства, обвезнику уручи затражено решење или другу исправу, односно саопштење 

да је радња извршена (члан 10.); 

4. у решењу, исправи, документу или писменом, који се издају без плаћања таксе, не означи 

сврху издавања и основ ослобађања од плаћања таксе (члан 15. став 1.); 

5. у поступку пред тим органом омогући коришћење решења, исправе, документа или писмена 

које је, у складу са одлуком, издато без плаћања таксе, за сврху за коју није издато (члан 15. 

став 2.). 

 

VIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 19. 

За списе и радње у управним стварима и за друге списе и радње органа за таксене обавезе које 

су настале, а нису плаћене до дана ступања на снагу ове одлуке, такса се плаћа у складу са Одлуком 

о увођењу општинских административних такси ("Службени лист општине Бач", број: 3/2006 ), ако 

је то повољније за обвезника. 

 

Члан 20. 

Прво усклађивање динарских износа такси из Тарифе са годишњом стопом раста трошкова 

живота за претходну годину изврши ће се у 2018. години, у року од 30 дана од дана објављивања 

податка републичког органа надлежног за послове статистике. 

 

Члан 21. 

Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлука о увођењу општинских 

административних такси ("Службени лист општине Бач", број: 3/2006). 

 

Члан 22. 

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном листу општине 

Бач". 

 
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ 

 

Број: 011-76/2017-I 

Дана: 7. јул 2017. године 

 

                                                                                           Председник Скупштине општине Бач 

                                                                                                              Борислав Антонић с.р 

 

 

 

 

 

 


