
     
         СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК   

      ОПШТИНЕ ЛЕПОСАВИЋ 
 
 

  ГОДИНА X  –  БРОЈ  4  –  ЛЕПОСАВИЋ  –   03. ЈУЛ   2013. 
 
 
 
 
УРОШЕВАЦ 
 
1. 

На основу члана 5, 15, 20 и 27. став1. 
Пословника о раду Привременог органа Општине 
Урошевац, на основу већања и гласања одржаног 
на својој 3. редовној сдници дана: 21.06.2013. 
године,  Привремени орган, доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
 

I ПРИХВАТА СЕ У ЦЕЛИНИ  ''Нацрт 
измена и допуна Одлуке о општинским 
административним таксама'',  предложен од стране 
Председнка привременог органа. 

 
II Усвојене измене и допуне постају 

саставни део Одлуке о општинским 
административним таксама општине Урошевац. 

 
III Ову одлуку и пречишћен текст Одлуке о 

општинским администратвиним таксама објавити 
у ''Службеном Гласнику општине Лепосавић''. 

 
IV Одлука и пречишћени текст општег акта 

на који се односи, ступају на снагу осмог дана, од 
дана објављивања у ''Службеном Гласнику 
општине Лепосавић''. 
 
Број: 47 
У Српски Бабуш,  21.06. 2013. године 
 ОПШТИНА УРОШЕВАЦ 
 

 
                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  

                                                                  ОРГАНА  
                                          Дејан Младеновић, с.р. 
 
 
 
 
 
2. 

На основу члана 20 став 1. тачка 4. Закона о 
локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', бр. 
129/07), члана 9. Закона о финансирању локалне 
самоуправе (''Службени гласник РС''бр. 62/2006), 
члана 15. Став 1. Тачка 5. Статута Општине 
Урошевац (''Службени гласник Општине 
Лепосавић'', бр. 8/2008), одобрења Министарства 
за Косово и Метохију датог дописом Број: 434-00-
00001/2010-12 од 18.08.2010. године,  Одлуке о 
прихватању Нацрта одлуке о општинским 
административним таксама бр. 45 од 21.06.2013. 
године, Привремени орган,  доноси 
 

О  Д  Л  У  К  У  
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ 

ТАКСАМА 
(ПРЕЧИШЋЕНИ ТЕКСТ) 

 
Члан 1. 

Овом одлуком се на основу закона и 
општих аката Општине, а уз сагласност 
Министарства за Косово и Метохију,  уводе 
општинске административне таксе (у даљем тексту 
: таксе), као изворни приходи Општине,  настали у 
вршењу послова локалне самоуправе. 
 

Члан 2. 
Таксе се уводе за поједине радње и списе из 

надлежности органа и служби општине, које је 
општина у могућности да обавља, а из разлога што 
су неки од њих поверени у надлежност другим 
општинама,  на основу одредби материјалних 



закона,  као и због непостојања свих одељења и 
служби општине,  надлежних за обављање 
одређених послова. 
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Члан 3. 
Обвезник таксе је подносилац захтева 

односно поднеска којим се поступа покреће 
односно врши радња прописана тарифом. 

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

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, односно уколико их 
је више – таксу плаћају солидарно. 

 
Члан 4. 

Таксе се наплаћују у висини и случајевима 
предвиђеним Тарифом општинских 
административних такси, која је саставни део ове 
одлуке. 

Члан 5. 
 

У акту и другом спису о извршеној радњи, 
која подлеже наплати таксе, означује се износ 
наплаћене таксе и тарифни број по коме је такса 
наплаћена. 

У акту и другом спису, који се издаје без 
наплаћене таксе, мора се означити сврха издавања 
и основ ослобођења од плаћања таксе. 

 
Члан 6. 

Ослобађају се плаћања таксе: 
 

1) Органи, организације и институције 
Републике Србије, 

2) Органи и организације аутономних 
покрајина, односно јединица локалне 
самоуправе, 

3) Организације обавезног социјалног 
осигурања, 

4) Установе основане од стране Републике 
Србије, аутономних покрајина, односно 
јединица локалне самоуправе, 

5) Цркве и верске заједнице регистроване у 
складу са Законом о црквама и верским 
заједницама, 

6) Црвени крст Србије, односно његове 
општинске организације, 

7) Дипломатско- конзуларна представништва 
стране државе, под условом узајамности, 

8) Корисници материјалног обезбеђења (који 
ради коришћења овог ослобођења, 
достављају акт надлежног органа или 

организације о праву на материјално 
обезбеђење- оригинал на увид и копију 
ради архивирања) 
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Члан 7. 
Не плаћа се такса за: 
 

1) Списе и рање у поступцима који се воде по 
службеној дужности, 

2) Списе и рање у поступку за повраћај више 
или погрешно плаћених јавних прихода, као 
и за рефакцију, односно рефундацију јавних 
прихода, 

3) Списе и радње и поступку за исправљање 
грешака у решењима, другим исправама и 
службеним евиденцијама, 

4) Пријаве за упис у матичне књиге, као и 
прилоге који се морају поднети уз пријаве, 

5) Пријаве и прилог уз њих, за утврђивање 
јавних прихода, списе и радње у поступку 
за утврђивање смањења катастарског, због 
елементарних непогода, биљних болести, 
штеточина и других ванредних догађаја, 
као и списе и радње за остваривање 
законом прописаних пореских подстицаја и 
ослобођења код плаћања јавних прихода,   

6) Списе и радње за остваривање права из 
обавезног социјалног осигурања, социјалне 
заштите цивилних инвалида рата , односно 
права у складу са прописима којима се 
уређује финансијска подршка породици са 
децом, 

7) Списе и радње у вези са предшколским и 
школским васпитањем и образовањем, 
обазовањем студената, стручним 
усавршавањем, односно 
преквалификацијом,  

8) Списе и радње, као и прилоге који се морају 
поднети уз захтев у вези са регулисањем 
војне обавезе, 

9) Списе и радње у поступку за сахрањивање, 
10) Поднеске упућене органима за представке и 

притужбе,  
11) Списе и радње у поступку за заснивање 

радног односа и остваривања права по том 
основу, 

12) Поднеске јавном тужилаштву, 
13) Списе и радње за које је ослобођење од 

плаћања таксе уређено међународним 
уговором, 

14) Молбе за помиловање и одлуке по тим 
молбама, 

15) Списе и радње у поступку за састављање, 
односно исправљање бирачких спискова, 



као и спискова за кандидовање, али не и за 
издавање потврда о уписаности у 
бирачки списак, 
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16) Списе и радње за које је ослобођење од 
плаћања таксе посебно прописано тарифом, 

17) За потврду о пријему захтева, 
18) За потврду о правоснажности или 

извршности која се ставља на управни акт, 
 

Члан 8. 
Таксе за радње и списе из надлежности 

општине, уплаћују се у динарима,  на жиро- рачун 
општине. 
 

Члан 9. 
 Измене и допуне ове одлуке, врше се у 
складу са одредбама Статута општине и 
Пословика о раду Привременог органа општине 
Урошевац, по процедури за доношење измене и 
допуне општих аката општине. 
 

Члан10. 
Ова одлука ступа на снагу, осмог дана,  од 

дана објављивања у ''Службеном гласнику 
Општине Лепосавић''. 
 
Број: 47 
У Српски Бабуш,  21.06. 2013. године 
 ОПШТИНА УРОШЕВАЦ 
 

 
                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
                                                                  ОРГАНА  
                                          Дејан Младеновић, с.р. 
 
 
 
 
 

Т  А  Р  И  Ф  А 
 
 

ОПШТИНСКИХ АДМИНИСТРАТИВНИХ 
ТАКСИ 

 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 1. 
 

За издавање података из службене евиденције 
(Уверења о уписаности у бирачки списак,) ако 
овом одлуком није другачије прописано, плаћа се 
такса од ..............................................100,оо динара. 
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ТАРИФНИ БРОЈ 2. 
 

За радње општинских органа у поступку овере 
потписа рокописа и преписа, ако овом одлуком 
није другачије прописано, плаћа се такса: 
 
а) за оверу преписа,  рукописа и превода плаћа се 
такса од ...........................................200,оо динара по 
овереном полутабаку (лист формата А4 исписан са 
обе или једне стране)  
 
за сваки следећи исти, примерак документа који се 
оверава- такса од ................................. 50,оо динара 
 
б) за оверу преписа, рукописа и превода  плаћа се 
такса од............................................200,оо динара по 
овереном табаку (лист формата А3 исписан са обе 
или једне стране)  
 
за сваки следећи, исти примерак документа који се 
оверава такса- од ................................. 50,оо динара 

 
в) За оверу потписа плаћа се такса 
од..........................................................200,оо динара 
 
за сваки следећи, исти примерак документа који се 
оверава- такса од ............................ .....50,оо динара 
 
г) За оверу пуномоћја/ овлашћења плаћа се такса 
од...........................................................200,оо динара 
за сваки следећи, исти примерак документа који се 
оверава- такса од .................................. 50,оо динара 
 
 

ТАРИФНИ БРОЈ 3. 
 

За све друге радње и списе које нису 
обухваћене Тарифом, а за које постоји могућност 
поступања општине на основу захтева странке, ако 
овом одлуком није другачије прописано плаћа се 
такса од......................................................200 динара 
 
 
 
НАПОМЕНА: 
 
      Горе наведене таксене обавезе настају у 
тренутку подношења захтева, односно предавања 
акта на оверу и плаћају се пре извршене овере или  
издавања уверења.  
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ПРИЗРЕН 
 
3. 
 
        На основу члана 5,15,20 и 27. став 1. 
Пословника о раду Привременог органа Општине 
Призрен, на основу већања и гласања одржаног на 
својој 2. редовној седници дана 19.06.2013.године, 
а на основу дописа Канцеларије за Косово и 
Метохију 261 број : 312-00-00003/2013-6 од 
07.06.2013.године о планирању пружања помоћи у 
виду огрева предшколским и школским 
институцијама, црквама, манастирима, 
колективним центрима и контејнерским насељима 
за смештај интерно расељених лица и избеглица, 
Привремени орган општине Призрен, доноси: 
 
 

О Д Л У К У 
 

I О набавци 20.000 литара течног горива за 
потребе призренске богословије и епархијског 
дома, за грејну сезону 2013/2014. године. 
 
II О набавци 20 кубних метара огревног буковог 
дрвета за потребе манастира Св. Архангела код 
Призрена, за грејну сезону 2013/2014.године. 
 
 
III Ову одлуку и текст Одлуке о набавци огревног 
материјала објавити у ''Службеном гласнику 
општине Лепосавић'' и на огласној табли општине 
Призрен. 
 
IV Одлука ступа на снагу осмог дана, од дана 
објављивања у ''Службеном гласнику општине 
Лепосавић'' 
 
 
Број: 1240-06/2013 
У Штрпцу,  21.06. 2013. године 
 ОПШТИНА  ПРИЗРЕН 
 

 
                                     ПРЕДСЕДНИК ПРИВРЕМЕНОГ  
                                                                  ОРГАНА  
                                            Зоран Бошкоћевић, с.р. 
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. 
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САДРЖАЈ : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        Страна 
 
1.Одлука којом се прихвата у целини нацрт  
измена и допуна Одлуке о општинским 
административним таксама ..............................1 
2.Одлука о општинским административним 
таксама  ...............................................................1 
3.Одлука о набавци огревног материја  
општине Призрен  ............................................. 4 
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              Izdava~ Slu`benog glasnika op{tine Leposavi}:  
Skup{tina op{tine Leposavi} 

Leposavi}, Vojske Jugoslavije 34 
Главни и одговорни уредник: Бранка Јанићијевић, секретар Скупштине 

Технички уrednik:  Slavi{a Jovanovi} 
                                                [t   О  L i} 
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