На основу члана 9. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Службени
гласник РС'' број 62/2006), члана 32. став 1. тачка 13) и члана 66. став 3.
Закона о локалној самоуправи ( ''Службени гласник РС'' број 129/07 ) и
члана 35. став 1. тачка 13) Статута града Ваљева (''Службени гласник
града Ваљева'', број 19/08), Скупштина града Ваљева на седници одржаној
дана --------------------2008. године, донела је
ОДЛУКУ
О
ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ
О ОПШТИНСКИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА

Члан 1.
У Одлуци о општинским администартивним таксама (''Службени
гласник општине Ваљево'' број 11/07 и 22/07) назив Одлуке мења се и
гласи:
''Одлука о Градским административним таксама''.
.
Члан 2.
У члану 1. реч ''Општинске'' замењују се речју ''Градске'', а реч
''општине'' замењују се речју ''града''.
Члан 3.
У члану 2. реч ''општинских'' замењује се речју ''градских''.
Члан 4.
У члану 7. речи: ''општина Ваљево'' замењују се речима: ''Града
Ваљева'', а речи: ''Општинске управе'' замењују се речима: ''Градских
управа''.
Члан 5.
Члан 12. мења се и гласи:
''Ослобађају се плаћања таксе:
1. Државни органи, органи града и организације обавезног
социјалног осигурања,
2. Црвени крст Србије,
3. организације обавезног социјалног осигурања и

4. установе основане од стране града.''
Члан 6.
У члану 18. став 3. речи: ''Општинско веће општине Ваљево''
замењује се речима: ''Градско веће Града Ваљева''.
Члан 7.
Тарифа за општинске администативне таксе мења се и гласи:
''ТАРИФА ЗА ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

I ПОДНЕСЦИ
Тарифни број 1.

У динарима

1. за захтев, молбу, предлог, пријаву и други
поднесак
ако овом одлуком није прописана друга такса

116,00

2. за захтев за давање мишљења
о примени oпштинских односно градских прописа

578,00

НАПОМЕНА:
Такса по овом тарифном броју не плаћа се за накнадне поднеске
којима странка захтева брже поступање по раније поднетом захтеву.

II УВЕРЕЊА

Тарифни број 2.
1. за сва уверења и потврде које издају Градске управе у
оквиру послова из изворне надлежности
ако није другачије одређено

116,00

НАПОМЕНА:
Ако се издаје једно уверење или потврда по захтеву више лица,
такса по овом тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица
којима се уверење или потврда издаје.

III РЕШЕЊА

Тарифни број 3.
1. за сва решења која доносe Градскe управe
у оквиру послова из изворне надлежности
за која није прописана посебна такса

173,00

2. за доношење решења о утврђивању
права коришћења на осталом неизграђеном
грађевинском земљишту ради промета

1.386,00

3. за доношење решења о успостављању
ранијег режима својине на градском
грађевинском земљишту

462,00

4. за доношење решења о поништају
правоснажног решења о изузимању градског
грађевинског земљишта из поседа

578,00

5. за доношење одлуке о додели у закуп
осталог грађевинског земљишта у
државној својини по захтеву странке

809,00

НАПОМЕНА:
Сматра се да је странка поднела захтев из тачке 5. овог тарифног
броја ако се пријавила на оглас за доделу земљишта и по истом закључком
комисије утврђена као лице које је понудило највећи износ закупнине.
Ако се доноси једно решење, по захтеву више лица, такса по овом
тарифном броју плаћа се онолико пута колико има лица којима се решење
доставља.
Тарифни број 4.
1. за решење којим се издаје водопривредна сагласност, водопривредни
услови и
водопривредна дозвола за објекте локалног значаја
693,00

2. за закључак којим се издају водопривредни услови

578,00

Тарифни број 5.
За решење о привођењу пашњака другој култури

277,00

Тарифни број 6.
1. за издавање одобрења за постављање мањих монтажних
објеката на јавним површинама и то: киоска, летњих башти,
монтажних огласно-рекламних објеката и монтажних објеката
за културна збивања и забаву
416,00
2. за издавање одобрења за постављање осталих мањих монтажних
објеката на јавним површинама
301,00
3. за решење о потврди плана посебних делова зграде
(етажирање)

2.311,00

Тарифни број 7.
1. за захтев за решење о изузимању од забране паркирања и о одобрењу
паркирања, заузимања саобраћајних површина и слично
- за физичка лица
578,00
- за правна лица
2.311,00

2. за захтев за резервисање паркинг места
- за физичка лица
- за правна лица

5.777,00
2.311,00

IV РАЗНО
Тарифни број 8.
1. за уношење имена, грба или другог обележја града Ваљева у пословно
име
115.540,00

2. за захтев за издавање потврде о контроли возила за обављање аутотакси превоза
555,00

3. за захтев за проверу испуњености услова за почетак рада и обављање
делатности установа за дневни боравак и помоћ у кући као и за обављање
делатности пружања саветодавних услуга у области социјалне заштите и
услуга помоћи у кући
982,00

4. за захтев за преглед пословних просторија ради утврђивања услова за
обављање делатности у погледу примене мера заштите животне средине
982,00
5. за захтев за утврђивање примене мера у области заштите од буке:
- за физичка лица
578,00
- за правна лица
1.849,00
6. за захтев за утврђивање примене мера заштите ваздуха од загађења:
- за физичка лица
578,00
- за правна лица
1.849,00
7. за опомену којом се неко позива да плати дужну таксу

161,00

V ЖАЛБА
Тарифни број 9.
За жалбу против решења Градских управа донетих у оквиру послова из
изворне надлежности.
120,00 ''

Члан 8.
Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
''Службеном гласнику града Ваљева ''.
СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број:-----------------------

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДА ВАЉЕВА
Горан Лучић

